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El govern municipal i la Plataforma exigeixen el compromís d’un calendari. Pàgines 4 i 5
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El Ministeri de Foment farà
un nou projecte per soterrar
totalment la línia de França

Proposta per elevar la C-17

Sergio Dalma
oferirà enguany
el concert de
Festa Major

P. 23

>>  L’equip brindant amb cava
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>> El Valentine diu adéu
a poder jugar la fase final
de la lliga EBA  P.26

Imatge virtual del projecte de la cruïlla entre la C-17 i la N-150 fet per la Generalitat P. 3

>> L’Ajuntament pro-
mou nous accessos a
Can Cuiàs P.6

La Generalitat vol acabar amb els semàfors a la C-17 d’entrada a Barcelona amb un projecte global
que inclou el soterrament del vial a l’alçada de la plaça d’Espanya, i una actuació a la cruïlla d’intersecció
amb la N-150, a Can Sant Joan, que implica elevar la carretera i construir una rotonda.

>>Arrizabalaga i Arqué
fan una visita conjunta
al Bosc d’en Vilaró P.8

LAURA GRAU

>>  Un estudi participatiu
recollirà l’opinió local
sobre la situació de la
salut P.12

PILAR ABIÁN

>> Mas Rampinyo
estrena el calendari
de festes majors P. 20

>> Visita institucional
del president del Parla-
ment, Ernest Benach P.11

SÍLVIA ALQUÉZAR

>>  Montcada té un
índex de delinqüència
inferior a la mitjana P. 14

Can Sant Joan

N-150

Can Cuiàs

>> El cantant actuarà al pavelló

La Festa Major de Montcada
i Reixac se celebrarà enguany
entre l’1 i el 5 de juny. El con-
cert del sabadellenc Sergio Dal-
ma i la recuperació del mercat
medieval són algunes de les
propostes més atractives d’un
programa que es presentarà,
conjuntament amb el cartell, el
proper 18 de maig, a les 20h, a
l’Auditori Municipal. Entre les
activitats no hi faltaran les nits
de ball, les cites infantils i les
competicions esportives.
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Les obres començaran aquest estiu
i la previsió és que durin dos anys

SOTERRAMENT DE LA C-17

La Generalitat invertirà 33,5 milions d’euros en soterrar un tram del vial i en una rotonda de connexió amb la N-150

pilar abián
redacció

Les obres de soterrament de la
C-17 al seu pas per Mas Ram-
pinyo començaran aquest estiu i
duraran aproximadament 24
mesos. Aquestes són les previ-
sions del Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques
(DPTOP) que el 27 d’abril va
adjudicar a l’empresa Corvian
els treballs que inclouen el soter-
rament de la via en un tram de
800 metres, a l’alçada de la plaça
d’Espanya, i la formació d’un
nou enllaç amb l’N-150 d’accés
als barris de Vallbona (Barcelo-
na) i de Can Sant Joan. La inver-
sió total serà de 33,5 milions
d’euros.
El soterrament de la C-17 elimi-
narà una important barrera que
separa el barri de Mas Rampi-
nyo i contribuirà a acabar amb
els embussos que hi ha a diari
en aquest vial a causa dels semà-
fors. Un cop aquests estiguin
eliminats, així com els de l’en-
creuament amb la N-150, a l’al-
çada de la gasolinera de Can
Sant Joan, es millorarà substan-
cialment la seguretat viària en un
dels principals accessos d’entra-
da i sortida a Barcelona, per on
diàriament circulen més de
51.000 vehicles.

Cosir el territori. L’actuació
prevista pel DPTOP permetrà
cosir el territori en un punt on
els quatre carrils de circulació
suposen una important barrera
física que separa Mas Rampinyo
en dos. El tram soterrat tindrà
una longitud de 800 metres a
partir del pas sota la línia de fer-
rocarril Barcelona-Puigcerdà fins
passat el CEIP Elvira Cuyàs. Als
extrems de la part que quedarà
en superfície hi haurà dues
rotondes a nivell de la carretera
actual que reordenaran el pas de
vehicles –una a la plaça d’Es-
panya i l’altra a l’alçada del
col·legi, amb un diàmetre de 40
metres.
El projecte també inclou la
construcció d’un pas inferior
sota la C-17 al carrer Beat Oriol
de connexió amb la carretera de

Ripollet. L’actuació es comple-
ta amb la instal·lació d’un nou
sistema d’enllumenat i semàfors,
la millora de la senyalització ver-
tical i horitzontal i la creació de
zones verdes.
El projecte ha estat consensuat
amb el Consistori, tot i que hi
ha algunes aportacions munici-
pals que encara s’han d’incloure.
“Volem pantalles acústiques
a l’inici i la sortida del tram a
soterrar per evitar molèsties
als veïns”, ha indicat l’alcalde
de Montcada i Reixac, César
Arrizabalaga (PSC). Una de les
principals preocupacions de
l’edil és que s’adoptin mesures
per minimitzar les molèsties als
ciutadans mentre durin les obres.

Nova rotonda a l’alçada de la cruïlla amb la N-150. Amb l’objectiu de millorar l’actual encreua-

ment amb semàfors amb l’N-150 –que permet l’accés als barris de Vallbona (terme municipal de Barcelona) i de Can Sant Joan– la
Generalitat ha previst construir una rotonda i aixecar el tronc central de la carretera en un tram d’uns 1.100 metres –la fotografia
ofereix una imatge virtual del projecte. La rotonda es farà en el punt actual de la intersecció, permetrà que s’eliminin els actuals
semàfors i servirà per regular el trànsit secundari dels vehicles que vulguin entrar o sortir a la N-150 o bé als barris annexes. El tronc
central de la C-17 passarà per sobre de la rotonda. La carretera es començarà a enlairar uns metres abans d’arribar a aquest punt.
“És una solució que, si bé implica un impacte visual al sector, eliminarà els embussos i millorarà la connexió entre
barris”, ha dit l’alcalde. La Generalitat encara ha de resoldre els accessos a les empreses que tenen entrada des de la C-17. LR

DPTOP

DPTOP

>> Imatge virtual del soterrament de la carretera a l’alçada de la plaça d’Espanya, a Mas Rampinyo

N-150 Rotonda

Can Sant Joan

C17

C58

C33

Línia fèrria
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L’Ajuntament espera que el Ministeri fixi
el calendari per soterrar la línia de rodalies

LÍNIA DE FRANÇA

El Consistori i la Plataforma Tracte Just Soterrament Total volen que les obres es facin en paral·lel a les del Tren d’Alta Velocitat

lluís maldonado
pilar abián
montcada

>> En primer terme Relat i Barcardit, de la Plataforma, i a la dreta, l’alcalde i els portaveus dels grups del govern

SÍLVIA ALQUÉZAR

El Ministeri de Foment ha reco-
llit per primer cop en un docu-
ment oficial la voluntat de soter-
rar la línia de rodalies de França
en la seva totalitat al seu pas pel
nucli urbà atenent a les deman-
des del municipi. En un escrit
adreçat a l’alcalde que va arri-
bar al Consistori el 19 d’abril, el
secretari d’estat d’Infraestruc-
tures, Víctor Morlán, assegura
que el Ministeri vetllarà pels in-
teressos de Montcada i Reixac i
posarà en marxa amb imme-
diatesa la redacció d’un nou pro-
jecte que pugui permetre que les
vies surtin a la superfície un cop
passat el riu Ripoll. El represen-
tant del govern també es com-
promet a escurçar al màxim els
terminis perquè les obres de la
línia de rodalies es facin paral·le-
lament als treball del Tren d’Alta
Velocitat (TAV). El contingut de
la carta el va fer públic l’alcalde,
el socialista César Arrizabalaga,
en l’assemblea informativa
organitzada el 20 d’abril per la
Plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total a la qual van assistir
els portaveus dels grups munici-
pals en el govern PSC, CiU i
ICV-EUiA.

Satisfacció municipal.
Arrizabalaga va manifestar la
seva satisfacció per la comuni-
cació. “És la millor notícia
que Montcada i Reixac podia
esperar”, va dir tot afegint que
“confirma el que ens estaven
dient telefònicament des de
Madrid i és una mostra per
escrit de la bona voluntat del
Ministeri de Foment”. L’al-
calde també va felicitar la Plata-

forma “pel seu treball excep-
cional i constant donant su-
port a la proposta presenta-
da pel Consistori”.

Dades per concretar. Si bé
la notícia es va rebre amb satis-
facció, tant els polítics com els
representants de la Plataforma
van expressar la necessitat que
s’estableixi un calendari sobre
quan i com es durà a terme el
soterrament per garantir que les
obres es facin coincidint amb les
del TAV.
El portaveu del col·lectiu, Jaume
Relat, considera que no es pot
donar el tema per tancat i que
ara s’inicia una segona fase de
reivindicació. “Hem aconse-
guit que es compleixi la pri-
mera part del nostre lema
Soterrament Total i el que
volem és poder afegir la sego-
na part que és Ara”, va mani-
festar.

La Plataforma
segueix amb

les seves accions

Si bé en una primera carta amb data del 19
de desembre de 2005 el Ministeri descartava
el soterrament total amb l’argument que fer
un nou projecte suposaria endarrerir l’inici
d’obres fins al juliol del 2009, quatre mesos
després un segon escrit obre l’esperança
al compliment de les reivindicacions muni-
cipals.
En aquest, el secretari d’Estat d’Infraes-
tructures, Víctor Morlán, parla de soterrament
total fins passat el riu Ripoll i d’escurçar al
màxim els terminis per fer el projecte i el
preceptiu estudi d’impacte mediambiental.
No diu res, però, de terminis i sí deixa clar
que les obres del TAV no es poden endarrerir
i que, per tant, el soterrament de la línia de
rodalies començarà necessàriament amb
posterioritat. En aquest punt no hi ha con-
cordància amb l’Ajuntament i la Plataforma
que volen que les obres d’ambdós projectes
es facin alhora. LR

La Plataforma seguirà pressio-
nant les administracions per acon-
seguir un calendari sobre el soter-
rament de la línia de França. En
l’assemblea del 27 d’abril el
col·lectiu va acordar informar la
població mitjançant l’edició d’un
butlletí propi, mantenir contactes
a nivell polític i, per últim, repren-
dre les mobilitzacions en cas que
sigui necessari. Al maig la Plata-
forma s’entrevistarà amb el
conseller primer Josep Bargalló i
amb el director general de Política
Territorial, Manel Nadal. LR

La carta del Ministeri
parla de soterrament total
però no fixa terminis
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Compromís dels parlamentaris
per seguir pressionant Fomento

opinions
ELS GRUPS

ES POSICIONEN

DEBAT POLÍTIC

Els grups es posicionen unànimement a favor del soterrament però discrepen en l’estratègia a seguir

pilar abián
montcada

“La redacció
d’un nou projec-
te i les obres
del TAV s’han
de fer en paral-
lel. El compro-
mís de Morlán
és ferm no és
només una declaració d’inten-
cions”. Joan Carles Corcue-
ra, diputat al Congrés pel
PSC

“No podem dei-
xar passar
aquesta oca-
sió històrica.
Ha de quedar
tot decidit, els
terminis i les
partides eco-
nòmiques, abans que comen-
cin les obres del TAV”. Jordi
Jané, diputat al Congrés
per CiU

“Hem d’apos-
tar per la via
parlamentària
fent preguntes
i proposicions
al Congrés per
obtenir un com-
promís ferm del
govern central”. Núria Bue-
naventura, diputada de
Medi Ambient de la Dipu-
tació de Barcelona per ICV

“La carta de
Morlán és un
pas endavant,
però no n’hi ha
prou, ja que no
concreta ni ter-
minis ni par-
tides pressu-
postàries”. Eva García,
diputada al Parlament de
Catalunya pel PPC

La solució ha
de ser política i
l’ha de liderar el
grup majoritari,
en aquest cas
el PSC, amb
una proposició
no de llei signa-
da per tots els partits”. M.
Rosa Bonàs, diputada al
Congrés per ERC

>> A l’assemblea en què van assistir els parlamentaris i representants polítics van anar més de 200 veïns

FOTOS: PILAR ABIÁN

Els membres del Congrés dels
diputats i els representants polí-
tics que el 24 d’abril van ser a
Montcada i Reixac convidats
per la Plataforma Tracte Just
Soterrament Total van coincidir
a manifestar que el municipi es
mereix eliminar la barrera que
suposa la línia de rodalies de
França. Els parlamentaris: Joan
Carles Corcuera i Isabel López
del PSC; Jordi Jané, de CiU i
M. Rosa Bonàs, d’ERC, així
com els representants polítics
d’ICV, Núria Buenaventura, i del
PPC, Eva Garcia, es van com-
prometre a treballar plegats i a
pressionar el govern central
perquè les obres de soterrament
de les vies coincideixi amb els
treballs del Tren d’Alta Velocitat
(TAV).
La carta del secretari d’Estat
Víctor Morlán que va arribar el
19 d’abril i que parla ja de soter-
rament total es va qualificar de
positiva però no deixa de ser,
en opinió dels partits, una “de-
claració d’intencions” que cal
dotar de valor jurídic amb l’esta-
bliment d’un calendari d’actua-
cions i de dotació econòmica.

Estratègia a seguir. L’as-
semblea va aplegar més de 200
persones a la sala de l’ABI. Els
parlamentaris van estar acom-
panyats dels representants dels
grups municipals que formen
part del Consistori així com de
l’alcalde, el socialista César Arri-
zabalaga. En un primer torn
d’intervencions els representants
de cada partit van exposar el seu
posicionament, que va ser unà-
nim pel soterrament de la línia
de França.
On no va haver tanta avinença
va ser alhora de definir l’estratè-

gia a seguir a partir d’ara. Si bé
CiU, ICV, PPC  i ERC conside-
ren que no es poden iniciar les
obres del TAV fins que no
comencin les de soterrament de
la línia de rodalies, el PSC con-
sidera que això no és viable ja
que hi ha un acord entre els go-
verns espanyol i francès segons
el qual la connexió d’alta velo-
citat entre ambdós països ha de
ser una realitat al 2009. En cas
contrari, el Ministeri de Foment
haurà de pagar una compensació
milionària a la companyia que
operi a la línia.
“És fàcil demanar que no co-
mencin les obres del TAV fins
que el projecte de soterra-
ment estigui fet, però tots
sabem que això és impos-
sible”, va dir Corcuera tot re-
cordant que modificar el traçat
del túnel de la línia de França

per evitar els pilotatges de l’auto-
pista C33 i fer possible que el
tren surti a la superfície un cop
passat el riu Ripoll implica un
nou estudi d’impacte mediam-
biental i la redacció d’un nou
projecte, tramitacions que obli-
gatòriament duraran mesos i
que no es poden obviar perquè
la llei ja té establert uns terminis
mínims. La resta de grups, tot i
admetre que aquest procés és
inevitable, aposta per pressionar
al govern amb les obres del
TAV per obligar-lo així a agilitar-
lo i a adoptar un compromís
ineludible quant al soterrament.

Reclam. Després dels parla-
mentaris va intervenir el públic
amb un reclam unitari, demanar
a tots els partits que ajudin a
aconseguir que desaparegui una
barrera històrica que fa més de

100 anys separa el nucli urbà.
L’acte el va acomiadar el porta-
veu de la Plataforma, Jaume Re-
lat, qui va agrair als polítics la
seva assistència i els va demanar
que facin tot el que calgui per
aconseguir un acord amb el go-
vern central en què es concreti
un calendari d’actuacions. “Us
heu de mullar, deixar-vos de
picabaralles polítiques i anar
tots a una”, va dir Relat.
La Plataforma insisteix en la ne-
cessitat d’un acord per escrit i creu
que, si el projecte inicial és vàlid
fins a l’alçada de la Casa de la
Vila, la redacció d’un de nou no
ha de ser tan costosa ni tan llarga
com es preveia per part del Mi-
nisteri. Al mes de desembre l’or-
ganisme va comunicar a l’Ajun-
tament que el calendari mínim se-
ria de 43 mesos, mentre que ara
es parla de 18.
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El Consistori impulsa la creació
de nous accessos a Can Cuiàs

El plenari aprova la transformació urbanística de la Ribera, un cop es traslladi Valentine a Can Milans

>> PLE MUNICIPAL

Can Cuiàs tindrà nous acces-
sos i sortides del barri. El Ple
Municipal del mes d’abril, fet el
dia 27, va aprovar el projecte
d’arranjament i millora de l’an-
tiga carretera de Sabadell que
passa per sota de la línia del tren
i la C-17 i que es troba en desús.
El plenari també va donar llum
verda a la modificació del Pla
General Metropolità que haurà
de permetre en un futur habili-
tar una nova connexió entre la
N- 150 i el polígon de Can
Cuiàs.
Tant la modificació urbanística
per preveure l’accés al polígon
des de la N-150 com el projecte
d’arranjament i millora de l’an-
tiga carretera de Sabadell van ser
aprovats amb total unanimitat.
D’aquesta forma, el govern mu-
nicipal “vol assegurar-se que
Can Cuiàs tingui dues entra-
des i dues sortides, per po-
sar fi a les actuals dificultats
d’accés al barri”, va explicar
el president de l’Àrea de Políti-
ca Territorial, Sergio Hermo-
so (PSC).

La Ribera. El futur projecte
de recuperació i integració de
la Ribera al nucli urbà de Mont-
cada i Reixac ha donat un pas
endavant amb l’aprovació pro-
visional al Ple d’abril de la mo-
dificació puntual del Pla Gene-
ral Metropolità (PGM) al sec-
tor Valentine-La Ribera amb

lluís maldonado
montcada

laura grau
montcada

L’opció de Mas
Duran guanya
Can Castells

L’AV del Gurugú ha presentat la
petició de canvi del nom de Can
Castells, aprovat pel Ple munici-
pal del mes de març, per desig-
nar oficialment aquest sector de
Mas Rampinyo. L’entitat veïnal
va fer una consulta popular el 22
d’abril a la seu del passeig Sant
Jordi per triar el nom del sector.
Les tres opcions que es van
sotmetre a votació eren Mas Du-
ran, Can Castells o Gurugú.
L’opció més votada va ser la de
Mas Duran, amb prop del 60%
dels sufragis. La proposta que va
rebre menys suport va ser la de
Can Castells. Durant les tres hores
que van estar obertes les urnes
van emetre el seu vot un total de
176 veïns, és a dir, el 14,6% de
les 1.200 persones majors d’edat
que viuen en aquest sector. L’op-
ció de Mas Duran va rebre 103
vots, el nom del Gurugú, 48 i el
nom de Can Castells, 23.

Opció més votada. Jeróni-
mo Padilla, de l’associació, re-
coneix que l’opció de Mas Du-
ran és la més lògica per designar
aquest sector de Mas Rampinyo
ja que no hi ha cap barrera física
que els separi. “Tot i així–afe-
geix– costarà molt que la gent
del carrer deixi d’anomenar-lo
Gurugú perquè ja fa més de 60
anys que es fa servir”.
Fonts del govern municipal han
manifestat que es valorarà la pos-
sibilitat de substituir el nom ofi-
cial de Can Castells pel que ha
sortit a la consulta celebrada en-
tre els veïns.

Un altre punt discutit
del Ple va ser la li-
quidació del pres-
supost del 2005, en
què ERC  va ser l’úni-
ca força que es va
abstenir, alertant de
l’alt nivell d’endeutament que,
segons la portaveu Marta Aguilar,
hipotecarà el futur de la ciutat:
“L’única manera de reconduir la
situació haurà de passar
obligatòriament per augmentar
la pressió fiscal”. El tinent d’al-
calde de l’Àrea Econòmica, Joan
Maresma (CiU), va titllar de “fal-
ses” les acusacions de la regi-
dora d’ERC, i va assegurar que
“les arques gaudeixen d’un bon
estat de salut”. L’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), va remarcar
que “l’Ajuntament viu un dels per-

LAURA GRAU

>> L’antic pont de la carretera de Sabadell es troba en pèssimes condicions

altres punts
*Ratificació acord sol·licitud
canvi de destinació subvenció
PUOSC 2004. ERC Abstenció.
*Adhesió a l’acord de col·labo-
ració entre la FEMP i l’AETIC
per al desplegament de les
infraestructures de xarxes de
radiocomunicació. Unanimitat.
*Aprovació d’expedients de
modificació de crèdit dins del
pressupost de l’Ajuntament del
2006. Unanimitat.
*Aprovació factures d’exercicis
anteriors. Unanimitat.
*Donar compte de la separació
del servei del funcionari Ma-
nuel López Sierra.
*Aprovació  de l’acte de la
sessió anterior de Montcada
Òptima, SA.

centatges més baixos d’en-
deutament de tota la seva his-
tòria”, i va acusar Marta Aguilar de
fer “demagògia”. Maresma va ar-
gumentar que l’Ajuntament ha
sol·licitat una operació de tresoreria
d’un milió d’euros per pagar  els
proveïdors, ja que s’han endarrerit
els cobraments de l’IBI i de l’Estat.
El Ple també va aprovar modifi-
cacions urbanístiques a l’Estany
de Gallecs, i va desestimar algu-
nes al·legacions presentades des
de la Llagosta contra el futur trasllat
de Valentine a Can Milans. LM

EL GOVERN DIU QUE EL NIVELL D’ENDEUTAMENT
 MUNICIPAL ÉS UN DELS MÉS BAIXOS DE LA HISTÒRIA

l’apuntl’objectiu de transformar urba-
nísticament la zona, un cop
Valentine es traslladi a Can
Milans.
La transformació del sòl es
traduirà en un nou àmbit resi-
dencial i zones verdes. L’edi-
ficabilitat serà de 48.212 m2,
dels quals 30.374 seran per a ha-
bitatge de venda lliure (el 70%
del sòl residencial). Del 30%
restant destinat a habitatges,
8.678 m2 (20%) per a habitatges
de protecció pública, altres
4.339 m2 (10%) per a habitatge
de preu concertat i 4.821 m2

per a ús comercial.
La proposta aprovada en el Ple
presenta amplis espais d’ús
públic amb un equipament de
7.000 m2 i altres zones lliures
amb una superfície superior als
15.000 m2.

PREMSA AJUNTAMENT



71a quinzena
maig 2006notícies

La parada del bus 155 a Can
Castells es canvia per obres
El servei d’autobús s’amplia als diumenges i festius a partir del 12 de maig

la redacció

mas rampinyo

>> MOBILITAT

Les obres de construcció de la
nova rotonda a la cruïlla entre
la carretera de Ripollet i el carrer
Bach, a Can Castells, implicarà
canvis en el recorregut i les pa-
rades d’autobús de la línia 155
que fa el trajecte Can Cuiàs-Mas
Rampinyo-Terra Nostra. Durant
l’última fase de les obres de la
glorieta, del 2 a l‘11 de maig, la
parada de la carretera de Ripollet
s’ubicarà provisionalment al car-
rer Indústria, al poligon Foinvasa.
A partir del 12 de maig, l’em-
plaçament definitiu serà el passeig
Sant Jordi. La parada d’autobús
en sentit Terra Nostra es man-
tindrà en el mateix lloc, a la car-
retera de Ripollet.
La nova parada de carrer Sant
Jordi és un dels beneficis de la
reordenació global del trànsit
que s’efectuarà als sectors de
Can Castells i Mas Duran ja
que els veïns de la zona no hau-
ran de baixar fins a la carretera
de Ripollet per agafar l’auto-
bús. Durant els propers dies, els
veïns i les empreses dels polígons

industrials de Molí d’en Bisbe,
Can Tapioles i Foinvasa rebran
una publicació municipal Mont-
cada Info, amb totes les dades
sobre els canvis de circulació i
els que afecten al recorregut de
la lína de transport.

Ampliació del servei.

L’Ajuntament ha anunciat que,
fruit de les gestions fetes per
l’Àrea Interna, a partir del 12
de maig la línia del 155 ampliarà
el seu horari els dies laborables i

canvis

LAURA GRAU

>> La parada de la Carretera de Ripollet ha passat al carrer Indústria

donarà servei també els diu-
menges i els festius. L’ajust horari
serà similar al que Transports
Metropolitans de Barcelona ha fet
recentment amb les línies de barri
de la Ciutat Comtal, que funcio-
nen de 6 a 22h els dies feiners i
de 7.45 a 21h durant els diumen-
ges i festius.
L’Entitat Metropolitana del
Transport (EMT) també té pre-
vist augmentar el nombre d’auto-
busos que circulen en aquesta
línia.

Les principals novetats de la
reordenació afecten el canvi de
sentit de la circulació dels car-
rers Clavell, Santiago i Vilanova;
un únic sentit de circulació del
passeig Rocamora i del carrer
Jaume I entre Bogatell i Proven-
ça –ja que a la banda de l’am-
bulatori els cotxes aparcaran
en bateria–, i el canvi d’ubicació
d’algunes zones de càrrega i
descàrrega així com la creació
de dues de noves a Jaume I.
També quedarà prohibit l’accés

a l’avinguda de la Ribera des de
la illeta del carrer Bonavista –on
s’ubiquen les parades de la fruita
del mercat de dimecres.
Pel que fa a l’aparcament, els
vehicles hauran d’estacionar
només en un costat de la via
dels carrers Santiago, Bona-
vista, Vilanova, Doctor Buixó i
passeig Rocamora,  i es crea-
ran noves places d’estaciona-
ment a l’eix central de Jaume I
i al final del carrer Guadiana,
cantonada amb Bogatell. LM

EN UN MES S’APLICARAN ELS NOUS SENTITS
DE CIRCULACIÓ AL SECTOR CENTRE-LLEVANT
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taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

Busco feina. Noia de 27 anys boliviana s’ofereix
per cuidar gent gran i viure amb ells. Sandra.
Tel. 935 644 3 87.
Alquilo. Despacho-consulta médica en el
centro de Montcada de 25 m2 más sala de
espera. Secretaria y párquing opcional. Tel. 659
374 241.
Venta por catálogo. Aloe vera. Tiempo libre.
935 646 634.
Es ven. Dormitori juvenil en venda. Per canvi.
Seminou. Llit de 90 cm x 2m, calaixos, armari 3
cossos 1,90 x 1,60 cm i altell de de 0,70 x 1,60 m.
Anna. 935 644 928.
Venc. Cotxe Toyota Avensis Diesel amb CD en
bon estat tel. 936 542 571.
Se alquila. Plaza de párquing amplia en el cen-
tro de Montcada. Tel. 659 374 241.
Busco canguro. Con experiencia y buen trato
con los niños. Trabajo toda la semana, incluido
sábados. 618  778 362.
Busco trabajo. Para tareas de conserjeria o
vigilancia. A horas convenidas. 627 16 2 7 81.
Busco trabajo. Para tareas domésticas, en
horario de mañana y tarde. Sra de 40 años con
referencias. Tel. 935 753 954.
Es lloga. Plaça de pàrquing al carrer Aragó de
Mas Rampinyo. Opció comprar 620 992 410
Venc cotxe. BMW. Sèrie 1 120D. Particular. Full
equip. Garantia BMW 669 498 306

Auxiliar de seguretat. Es necessita una persona
que faci el tancament  d’una empresa del polígon
de la Ferreria. Horari: de dilluns a divendres de 17
a 20h. Tel. 93 205 07 77
Se alquila. Pequeño local con patio en Terra
Nostra. Ideal paletas y pintores. 649 339 073
Busco trabajo. Señora para tareas del hogar,
lavaplatos en restaurante o similar, limpieza o
cuidado de personas mayores. De viernes a
domingo. Tel. 649347779
Necessito assessorament. Per treure la cedul·la
d’habitabilitat. Tel. 609 307 231. Josep Vidal.
Se vende piso. En Terra Nostra de  65 m2 de
vivienda y 65 de terraza. Precio: 45 millones de
pesetas. Tlf. 935 640 806
Es ven. Màquina de cosir. Econòmica. Mod. 43
Alfa Classic. Tel. 605  991 745.
Es ven. Vaporetta amb planxa. 60 euros. Tel. 935
641 405 (Elena).
Se necesita cocinero/a. para Rst.Can Marqués
de Can Sant Joan. Tel. 93 564 03 42
Es lloga. Plaça de pàrquing. Al carrer Aragó de
Mas Rampinyo. Opció a compra. Tel. 620 992
410.
Oferta de trabajo. Se busca tornero y aprendiz
para taller mecánico. En Barberà del Vallès. Tel.
937 18 6 2 68.
Venc plaça de pàrquing. Per a vehicle petit al
c/ Santiago. Preu 18.000. Tel. 607 322 357.

en 2 minuts...

lluís maldonado

bosc d’en vilaró

Arrizabalaga i Arqué prometen
diàleg amb el Bosc d’en Vilaró

LLUÍS MALDONADO

El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Andoain, el socialista
Estanis Amutxastegui –a la fotografia acompanyat per l’alcalde,
César Arrizaba-
laga– va parlar el
passat 19 d’abril a la
Casa de la Vila so-
bre el procés de
pau obert a Euska-
di arran l’anunci
d’alt el foc per-
manent decretat
per ETA. Amutxastegui va explicar que un dels passos primers
i imprescindibles que s’han de fer és revisar la llei de partits perquè
Batasuna pugui participar a les properes eleccions i, d’aquesta mane-
ra, poder dur a terme les negociacions d’una manera més oberta i
racional. El primer tinent d’alcalde també va parlar de les seves
experiències personals al seu municipi, on havia d’anar escortat. SH

Visita d’un regidor socialista d’Andoain�

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

ERC presenta al·legacions al PITC�

Montcada i Badalona treballaran plegats per solucionar el dèficit de serveis

Badalona impulsarà la creació
d’una línia d’autobús que con-
necti la ciutat amb la urbanit-
zació del Bosc d’en Vilaró, a la
serralada de Marina. Aquest és
un dels compromisos que va
adquirir l’alcaldessa de Badalo-
na, la socialista Maite Arqué,
durant la visita a Montcada i
Reixac el 22 d’abril, convidada
per l’Ajuntament.
Arqué –que va venir acompa-
nyada de la regidora de Medi
Ambient, Virginia Muré, i del
regidor de Política Territorial,
Francesc López– va ser rebuda
al Consistori per l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga, i després de
signar en el llibre d’Honor va vi-
sitar el Bosc d’en Vilaró, la ur-
banització que està a cavall entre
els dues localitats. L’edil va qua-
lificar la visita “d’històrica” i va
dir que és un bon signe de l’entesa
entre Badalona i Montcada per
tal de col·laborar a resoldre els
problemes d’aquest veïnat on hi
ha més de 200 habitatges.

Objectiu, la legalització.

Maite Arqué també es va mos-

trar predisposada a contribuir a
pal·liar els dèficits de la urba-
nització des d’un punt de vista
de serveis. L’alcaldessa de Ba-
dalona va reivindicar “la polí-
tica del diàleg” per fer front a
la resolució de la legalització de
la urbanització. Arrizabalaga va
afirmar que la visita “demostra
la bona relació que hi ha en-
tre els dos municipis i que
volem solucionar alguns dels
dèficits urbanístics”.
L’edil va explicar in situ a Arqué
la importància del Pla Especial

El partit ha presentat diverses al·legacions al Pla d’Infrastructures
del Transport de Catalunya (PITC) impulsat pel govern de la
Generalitat, una de les quals fa referència a Montcada i Reixac.
La formació proposa crear un tren lleuger entre Montcada i
Sabadell que passi per Ripollet, Cerdanyola i Barberà del Vallès.
En general, les al·legacions d’ERC al PITC insisteixen en la
necessitat de potenciar el transport públic. LR

que està en marxa per dotar la
zona d’una xarxa hidràulica, que
permetrà actuar en cas d’incendi
a la Serralada de Marina i sub-
ministrar aigua potable als prop
de 300 habitatges dispersats per
la zona de Vallençana i Bosc d’en
Vilaró.
L’alcalde també va explicar als
veïns que un cop arribi l’aigua
potable s’haurà afrontar de qui-
na manera es resol el tema del
clavegueram:“Tots hem de ser
conscients que haurem de
solucionar la qüestió”, va dir.

>> Arrizabalaga amb Maite Arqué, Virginía Muré i Francesc López

SÒNIA HERNÁNDEZ

Vigilància dels boscos a l’estiu�

L’Ajuntament contractarà dos guaites i un telefonista per vigilar els
boscos de la Serralada de Marina que pertanyen al municipi des
del maig fins al setembre, els mesos en què hi ha més risc de focs.
Així ho recull el conveni signat entre pel Consistori i  el Consorci
del Parc per a la prevenció d’incendis forestals en la temporada
2006. L’Ajuntament rebrà més de 30.000 euros per fer les
contractacions. Les persones interessades poden consultar els
requisits a www.montcada.cat o al mateix Ajuntament. LR
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El govern demana a Correus que
acceleri les obres del nou local
laura grau
montcada

L’alcalde va adquirir el compromís durant una reunió amb membres de la UGT
LAURA GRAU

 >> Reunió entre el consistori i membres del sindicat UGT

Els veïns del carrer Major que
viuen entre la Casa de la Vila i
la plaça de l’Església deixaran
de tenir en breu problemes
amb la pressió de l’aigua domi-
ciliària. Aigües de Barcelona
(Agbar) està renovant la cano-
nada central en el març de
l’acord que té establert amb
l’Ajuntament per millorar la
xarxa de distribució al municipi.
“El conducte ha quedat anti-
quat i per això en sol haver
fuites i baixa pressió, espe-
cialment a l’estiu”, ha explicat
Ramon Sánchez (ICV-EUiA),
regidor de Relacions amb
Entitats de Serveis Públics.
Els treballs es fan a la vorera en
paral·lel als números 2 i 38. Men-
tre dura l’actuació, s’han habili-
tat passos per a l’accés als habi-
tatges i als comerços. “Sabem
que les molèsties són inevi-
tables, però intentarem mini-
mitzar-les”, ha dit Sánchez.
Amb aquest objectiu les obres
són manuals i no es fan servir
excavadores.
En principi, no es preveu cap
afectació a les zones blaves
d’aparcament, encara que sí han
quedat anul·lades les zones de

Agbar renova la canonada
d’aigua del carrer Major

càrrega i descàrrega de la plaça
de l’Església, el punt on Agbar
ha instal·lat les casetes per a per-
sonal i material.

Xarxa elèctrica. D’altra
banda, l’Ajuntament també ha
efectuat actuacions de supres-
sió i millora de línies elèctri-
ques a dues zones del municipi.
Fecsa ha anul·lat una línia aèria
que enllaçava el parc de la Co-
loma (a Mas Rampinyo, al costat
del CEIP Elvira Cuyàs), amb Pla
d’en Coll, per donar llum a anti-
gues masies de la zona.
L’altre sector on s’ha actuat ha
estat Can Milans. Fecsa ha so-
terrat les torres elèctriques i la
xarxa aèria que alimenta l’entorn
del Pou de Can Tuxans.

pilar abián
montcada

L’actuació solucionarà els problemes de pressió

 >> Les obres acabaran a mitjan maig

LAURA GRAU

L’Ajuntament trametrà un
escrit a la Direcció Territorial
de Correus perquè acceleri les
obres d’adequació del nou lo-
cal on l’empresa ubicarà l’ofi-
cina de distribució i perquè
adeqüi la plantilla a les neces-
sitats d’un municipi com Mont-
cada en fase de creixement i amb
la perspectiva d’arribar als 40.000
habitants. Aquest és el compromís
que van adquirir l’alcalde, César
Arrizabalaga i la presidenta de
l’Àrea Interna del consistori,
Carme Porro –tots dos del PSC–
el passat 27 d’abril a la reunió que
van mantenir amb representants
del sindicat UGT els quals van de-
nunciar les precàries condicions en
què treballen els empleats de
Correus.
El local on s’ubicarà l’oficina de
distribució de l’empresa postal es
troba al carrer Montiu, molt a
prop de l’actual. Les obres d’ade-
quació haurien d’haver començat
el 14 de febrer passat, amb un
termini d’execució de quatre me-
sos, però, segons han constatat els
responsables municipals, els tre-
balls s’estan desenvolupant a un
ritme molt lent. “A la carta de-

manarem que ens informin
sobre l’estat de les obres i els
instarem a enllestir-les amb la
màxima rapidesa”, va explicar
Porro.

Situació ‘infrahumana’. Se-
gons el secretari general d’UGT
del sector postal a Catalunya, José
Feijó, les condicions dels treba-
lladors de Correus a Montcada
són “infrahumanes”. “És ur-
gent que es faci el trasllat al
nou local –va afegir– i es defi-
neixi una plantilla estable que
permeti prestar un servei pos-
tal de qualitat a tota la pobla-

ció”. En la carta institucional,
també es demanarà que es faci
un nou dimensionament de la
plantilla de Correus per tal de
conèixer amb exactitud quants
treballadors fan falta per cobrir
el servei. Arrizabalaga també es
va comprometre a fer les ges-
tions necessàries en el marc de
la Mancomunitat de Cerdanyo-
la, Ripollet i Montcada i Reixac
per sol·licitar una nova reunió
dels tres alcaldes amb el direc-
tor territorial de Correus, donat
que tots tres municipis pateixen
problemes similars amb el ser-
vei postal.

Pregueu Déu
per l’ànima de

ALFRED

MOLLET I VAL

que va morir cristianament

el dia 24 d’abril del 2006,

a l’edat de 50 anys

ACS

Platja d’Aro
25 d’abril del 2006
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Benach visita el Consistori i
la renovada Casa de les Aigües
pilar abián
montcada

El president del Parlament felicita l’Ajuntament per la seva tasca transformadora

 >> Benach, a la dreta, amb l’alcalde i els portaveus del PSC i ICV

PILAR ABIÁN

El president del Parlament de
Catalunya, Ernest Benach, va
visitar Montcada i Reixac el pas-
sat 3 de maig, convidat per
l’Ajuntament. Una delegació
municipal formada per l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), i els
diferents portaveus municipals
del govern van rebre Benach a
l’Alcaldia on va signar al Llibre
d’Honor de l’Ajuntament. En el
seu escrit felicita el consistori per
la seva tasca transformadora i
destaca el paper de municipis
com Montcada, “petits nòduls
de la gran xarxa que confor-
ma Catalunya, que ha de ju-
gar un paper important en la
gran xarxa europea i del
món”. A continuació Benach va
poder conèixer el Pla de Mo-
dernització Tecnològica del
municipi i va respondre les pre-
guntes de la premsa.

Soterrament. Respecte la
problemàtica del soterrament
de la línia de França, va expres-
sar el seu coneixement del tema
i va justificar plenament la reivin-
dicació local: “Catalunya ne-

cessita millorar i ampliar les
seves infrastructures de trans-
port per ser competitiva, però
aquest avenç ha de contribuir
a augmentar la qualitat de
vida dels ciutadans”.
La visita va cloure amb un  re-
corregut per la Casa de les Ai-
gües, on tècnics municipals van
explicar al president del Parla-
ment els treballs que s’han dut
a terme en la segona fase de

remodelació de l’equipament
municipal.
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Els pares del menor de dos mesos
que el 3 d’abril van ingressar a la
presó amb els càrrecs de desa-
tendre i posar en perill la salut del
nen, en haver-se detectat cocaïna a
l’orina, ja han estat posats en llibertat
a l’espera de judici. La parella, veïna
de Mas Rampinyo, ha reclamat la
custòdia del petit que ara és
provisionament amb una família
cangur per decisió de la Direcció
General d’Atenció a la Infància.
La Veu va publicar erròniament
que les analítiques parlaven de
cocaïna a la sang, fet que la família
ha desmentit. “Només va ser una
petita dosi en l’orina”, ha indicat
l’avi patern del menor, que ha
pogut visitar al nen en diverses
ocasions.
Els pares, que han declinat fer
declaracions, esperen recuperar la
criatura el més aviat possible. En
opinió de la família, el cas s’ha
sobredimensionat pels mitjans de
comunicació arran l’antecedent de
l’Alba, la nena de cinc anys veïna
de Can Sant Joan víctima de pres-
sumptes maltractaments. PA

societat 12

PLA DE SALUT

Experts i ciutadans opinaran sobre
l’estat de la salut a l’àmbit local

laura grau
redacció

La Regidoria de Salut Pública i Consum organitzarà un taller de diagnòstic per completar l’estudi

1a quinzena
maig  2006

LAURA GRAU

En llibertat la
parella acusada
de desatendre

el fill de 2 mesos

Saber quina és la percepció que
tenen els ciutadans de Montcada
i Reixac sobre la salut en el sentit
ampli de la paraula és el princi-
pal objectiu del Pla de Salut mu-
nicipal que està desenvolupant
l’Ajuntament i que es vol presen-
tar abans d’acabar l’any. Ara s’està
duent a terme la fase de recollida
de dades i a continuació es cop-
sarà l’opinió dels veïns. El Pla de
Salut analitzarà les dades quan-
titatives de què disposa el Con-
sistori quant a nombre d’usuaris
atesos anualment al CAP, índex
de malalties, serveis prestats per
ambulàncies i altres indicadors de
què disposen les diferents admi-
nistracions. Aquest recull de da-
des es complementarà amb un
Taller de diagnòstic.
Es tracta d’una tècnica participa-
tiva en què es convidarà a perso-
nes del municipi a opinar sobre
aspectes relacionats amb la salut.
Es crearan sis grups de treball
formats per professionals del
món sanitari, usuaris habituals del
CAP, associacions de malalts o
de familiars de malalts i repre-
sentants de les associacions de
veïns que poden ser intermediaris
del que pensa la ciutadania als
barris.

Selecció telefònica. Per se-
leccionar les persones que pren-
dran part en el procés partici-
patiu, Salut Pública està duent a
terme enquestes telefòniques en
què s’informa els possibles can-
didats sobre els objectius del Pla
de Salut i la seva predisposició
a participar en l’estudi.
El resultat del treball servirà per
actualitzar les dades del Pla de
Salut de 1994, que ha quedat des-
fasat, ja que el municipi ha cres-
cut en població i infraestructures.

L’Ajuntament ha decidit limitar
la venda de begudes alcohòliques
als esdeveniments festius organit-
zats pel Consistori al pavelló
Miquel Poblet. La decisió s’ha
pres complint amb la normati-
va reguladora de prevenció i
assistència de substàncies que
poden generar dependència, en-
tenent que el col·lectiu de joves
és el grup social més vulnerable.
En les festes municipals  només
se serviran begudes alcohòliques
a adults al bar de la instal·lació i
no a les barres provisionals que
s’habilitin per als espectacles. LR

Limitada la venda
de begudes
alcohòliques

entrevista. Eva Gonzalo, regidora de Salut
“LA PARTICIPACIÓ VEÏNAL ÉS ESSENCIAL PER ELABORAR EL PLA”

-Quina és la utilitat del Pla?
És una eina per conèixer la
situació del municipi en matèria
de salut en el sentit ampli de la
paraula, no només en l’àmbit
sanitari sinó en altres àmbits
com el medi ambient o el grau
de neteja dels carrers.
-Serà  un procés participatiu.
És essencial. Per això es crearan
diversos grups de treball amb
representació del món sanitari
públic i privat, els malalts, les
associacions de malalts o fami-
liars de malalts –com Cemoriba
o Adimir– i líders veïnals que facin

d’intermediaris entre societat i
administració.
-Quin serà el pas següent?
El Pla ens permetrà detectar les
debilitats i també les fortaleses en
matèria de salut al municipi i, per
tant, podrem començar a buscar
solucions als punts més febles.
-Què pot fer l’Ajuntament en
matèria de salut?
Salut no només vol dir atenció
primària o atenció sanitària, tam-
bé vol dir prevenció, promoció
d’hàbits saludables, tot un seguit
de valors que ja estem impul-
sant des de fa temps mitjançant

l’organització de tallers a les es-
coles i instituts.
-Si vostè fos una de les en-
questades, quina valoració faria
sobre la seva percepció de la
salut a Montcada?
La millora de l’entorn és un fet
que repercuteix en la salut i, poc
a poc, hem recuperat el riu i la
muntanya, ja no tenim la inci-
neradora…són factors que ens
donen un medi menys conta-
minat. La meva percepció és que
Montcada travessa un bon mo-
ment pel que fa a un tema tan
íntimament lligat a la salut. LG

Seguiment desigual de la vaga de metges a Montcada
Les terceres jornades de vaga convocades pel sindicat Metges de Catalunya els dies 3 i 4 de
maig van tenir un seguiment desigual al CAP de Montcada. Mentre el primer dia s’hi va
afegir el 60% de la plantilla de metges, el segon només va comptar amb poc més del 30%. En
el moment de tancar aquesta edició, el principal escull en les negociacions és la paga anual que
reclamen els facultatius per equiparar els salaris als dels seus col·legues europeus. LR
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Les escoles bressol obren
el període de preinscripció

L’elevat índex de naixements l’any 2005 fa preveure que faltin places

laura grau
montcada

El CEIP Elvira Cuyàs, finalista nacional
Els alumnes de 5è del CEIP Elvira Cuyàs viatjaran a Madrid
del 7 al 9 de maig com a finalistes del primer certamen de car-
tells que organitza el FROM de la Secretaria General de Pesca
Marítima del Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació. El
treball finalista és un mural col·lectiu fet amb diferents tècniques
com el collage, la pintura i el dibuix amb eines informàtiques,
entre d’altres.LR

Fins al 15 de maig estarà obert
el termini per formalitzar les
preinscripcions a les escoles
bressol del municipi per al curs
2006-2007. Les famílies interes-
sades s’han d’adreçar al centre
que hagin escollit en primera
opció. La documentació que
han d’aportar és el llibre de
família i el DNI. Montcada i
Reixac compta amb un centre
municipal, l’Escola bressol Ca-
mí del Bosc, a Can Cuiàs;  tres
amb conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament, les de Can
Sant Joan, la plaça Lluís Com-
panys i el CEIP Font Freda, i

una parcialment subvencionada
per la Generalitat, la de La
Salle. Els centres disposen d’un
total de 243 places de 0 a 3
anys, 98 de les quals ja estan
ocupades pels nens que van
començar el curs passat. Per
tant, la xifra de places que
s’oferten realment és de 145.

Més demanda. Tenint en
compte que l’any passat van
néixer 445 nens a Montcada i
l’anterior 408, tot fa preveure
que la demanda superarà l’oferta
tal com ja va passar el curs an-
terior, en què es van quedar sen-
se plaça una seixantena de famí-
lies. L’increment de la demanda

podrà ser absorbit parcialment
quan entri en funcionament
l’escola bressol projectada al
CEIP Mitja Costa de Terra
Nostra, que oferirà una quaran-
tena de places. Segons ha indicat
la regidora d’Educació,  Ana Ri-
vas (PSC), “les obres comen-
çaran al juny i s’enllestiran en
un termini de 7 o 8 mesos”.
D’altra banda, el Consell Esco-
lar Municipal (CEM) té previst
reunir-se el 17 de maig (17.30h)
a la Casa de la Vila. Entre els te-
mes a tractar hi ha la incorpo-
ració de la sisena hora lectiva, el
resultat del procés de matri-
culació i els canvis en el mapa
escolar de Montcada.

CEIP ELVIRA CUYÀS

L’Espai Jove Can Tauler va acollir el passat 25

d’abril un taller de còmic i caricatures a càrrec

de l’Escola JOSO i un tastet d’oficis sobre

hostaleria promogut pe Servei de Promoció

Ecònomica de l’Ajuntament. L’encarregat

d’ensenyar les bases de l’ofici d’hostaler va

ser Jesús Gutiérrez –a la foto. La proposta

s’emmarcava en les activitats ofertades per la

Mostra d’Ensenyament als joves del municipi,

que clouen el 5 de maig. LG

Tastets d’oficis a la
Mostra d’Ensenyament

LAURA GRAU

 >> L’única escola bressol de titularitat pública és la del Camí del Bosc

LAURA GRAU
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�Suport econòmic a El Safareig

L’Ajuntament destinarà al voltant de 6.000 euros per a l’atenció
de dones en situació de violència de gènere a través d’un conveni
amb el grup de dones El Safareig. Amb la firma d’aquest conveni
–Mercè Garreta i l’alcalde a la foto–, l’Ajuntament es com-
promet a exercir una tasca de suport en l’organització interna,
logística i de coordinació del servei, per mitjà de l’Oficina
d’Atenció a la Dona, així com a fomentar els projectes i progra-
mes relacionats amb el desenvolupament de les dones que tinguin
com a objectiu afa-
vorir la integració
social i la construcció
d’una societat fona-
mentada en la igual-
tat d’oportunitats en-
tre totes les persones.
La consultoria ofe-
reix els serveis de
primera acollida, se-
guiments i acompanyaments emocionals, atenció a familiars i
amistats i servei d’atenció psicològica tant a nivell individual com
de grup. LR

Segona edició del Tastet d’oficis�

A l’entorn d’una setantena de joves montcadencs partici-
paran enguany en la segona edició del programa Tastets
d’Oficis, que organitza el Servei de Promoció Econòmica
(SPE) de l’Ajuntament amb l’objectiu d’orientar-los cap a la
millor sortida laboral o educativa. La iniciativa s’emmarca en
el Pacte per l’Ocupació del Vallès Occidental i ofereix als joves
la possibilitat de conèixer amb detall alguns dels oficis que
més els interessen, participant en sessions teòrico-pràctiques i
visitant empreses del sector. Els oficis que es treballen en aquesta
segona edició del programa són: soldadura, imatge personal
(perruqueria i maquillatge), mecànica, serveis a les persones
(monitor sociocultural i auxiliar de geriatria), electricitat,
manteniment (pintor i paleta), i informàtica. LR

PREMSA AJUNTAMENT

Els voluntaris ambientals ja
recullen les opinions veïnals

Durant el primer mes l’equip ha sortit al carrer per donar-se a conèixer

laura grau
montcada

Eduard, Tere, Paqui, M.Jesús,
Montse, Esther i Lucy són els
set voluntaris ambientals que ja
han començat a exercir les seves
funcions d’informadors i sensi-
bilitzadors a diferents punts de
Montcada, coordinats des del
Servei de Medi Ambient, pro-
motor de la iniciativa.
El voluntari més jove té 22 anys i
es diu Eduard. Des dels 16 parti-
cipa a l’associació de veïns de
Terra Nostra i està vinculat a altres
entitats de protecció de la natura.
Ha comprovat que al seu barri la
gent gran és la que més bé fa la
separació de la brossa i que ple-
gar bé el cartró per no col·lapsar
els contenidors és una assignatura
pendent de molts veïns. Reconeix
que en contacte diari amb la gent,
“rebo més queixes que dub-
tes”, comentaris que el voluntari
trasllada a l’Ajuntament, fent
d’intermediari entre ciutadà i
administració.

Reciclar té premi. L’àmbit
d’actuació de  la Tere és Can Po-
mada, a Mas Rampinyo. Una de
les seves primeres iniciatives ha
estat fer una xerrada en el si de

l’AV, explicant com separar i
llençar correctament les escom-
braries. Segons aquesta voluntària,
molts veïns desconeixien la
rebaixa de la taxa de residus que
aplica l’Ajuntament als usuaris
regulars de la Deixalleria. La prin-
cipal queixa que van expressar va
ser l’abandonament freqüent de
voluminosos al carrer.
Aquest també és un dels proble-
mes que han fet arribar a la Paqui
molts veïns de Can Cuiàs. La vo-
luntària d’aquest barri destaca la
bona resposta dels comerciants a
la recollida del cartró comercial
porta a porta que va posar en

marxa l’Ajuntament el passat oc-
tubre. Per contra, ha trobat per-
sones reàcies a la recollida selecti-
va amb l’argument “ja pago els
impostos, que recicli l’admi-
nistració”, explica.
En el seu primer mes com a vo-
luntària, M.Jesus, de l’AV del Gu-
rugú, ja ha copsat el malestar dels
veïns del passeig Sant Jordi per la
nova ubicació dels contenidors so-
terrats: “La gent es queixa que
s’ha de desplaçar fins la can-
tonada amb Pau Casals, quan
abans estaven més cèntrics”.
Els voluntaris també informaran
els veïns sobre el mosquit tigre.

 >> Els voluntaris informen els ciutadans sobre el bon ús dels contenidors

LAURA GRAU
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Els delictes a Montcada se situen
per sota de la mitjana espanyola

>> BALANÇ  DE LA POLICIA NACIONAL

laura grau
montcada

El 21% dels delictes registrats al llarg del 2005 estan relacionats amb el robatori de vehicles
SÒNIA HERNÁNDEZ

 >> La comissaria de Montcada es troba situada al costat de la Casa de la Vila

L’índex de delinqüència a Mont-
cada i Reixac se situa en 32
infraccions per cada 1.000 habi-
tants, 10 punts per sota del de
Catalunya i 23 per sota del de
l’estat espanyol. Aquesta és una
de les dades del balanç d’actua-
cions fetes per la comissaria lo-
cal de la Policia Nacional durant
el 2005.
Del 2004 al 2005 no ha crescut
la xifra de delictes, que s’ha
mantingut en 1.045, “fet molt
positiu tenint en compte que
ha augmentat la població i el
nombre d’habitatges i em-
preses”, explica l’inspector en
cap, Santiago Lubián.

Creixen els altercats. El
57% són delictes –infraccions
greus del codi penal– i la resta
són faltes –infraccions lleus. En
comparació amb el 2004, el nom-
bre de delictes ha baixat i, en canvi,
el de faltes ha pujat. Lubián ha
senyalat que els altercats, amb
lesions lleus, insults i amenaces, són
en bona part responsables de

altres dades

DETENCIONS I MALTRACTAMENTS

l’augment. El 21% dels delictes
estan relacionats amb la sos-
tracció de vehicles i dels objectes
del seu interior. Els robatoris a
establiments i empreses han ex-
perimentat un lleuger augment
respecte el 2004 i se situen en el
9% del total.
L’inspector en cap atribueix
aquest increment al funcionament
de bandes organitzades que
actuen a tota l’àrea metropolita-
na i que utilitzen mètodes i ma-
terial molt sofisticats per accedir
principalment a empreses ubicades
a polígons. Els petits furts –
robatoris sense força, aprofitant
una distracció de la víctima–
suposen un 5,5%.
Els robatoris amb violència o
intimidació representen un 4%
del total. Segons Lubián, “és una
xifra baixa però són els de-
lictes que més repercussió
tenen en la societat perquè
comporten un trauma perso-
nal per a la víctima”. Els roba-
toris a habitatges, que també su-
posen una invasió de la privacitat,
han disminuït un 7% respecte
l’any anterior.

La comissaria va registrar un to-
tal de 675 detencions –un 20%
més que al 2004, una part de les
quals (134) van ser realitzades per
la Policia Local. Les actes per
consum de drogues en via públi-
ca o possessió  gairebé  s’han
triplicat, situant-se en 130. Una
dada positiva és l’elevat índex
d’eficàcia pel que fa al resolució
dels casos que se situa en el
37,5%, 12 punts per sobre de
l’estat espanyol. Segons Lubián
“sense ser triomfalistes, podem
dir que aquestes xifres són

positives i posen de relleu la bona
resposta operativa del servei”.

Maltractaments. Durant el
2005, es van atendre 47 denún-
cies per maltractaments, 17
menys que al 2004, any en què
es van disparar les denúncies.
“Cal tenir en compte –afegeix
l’inspector en cap, Santiago
Lubián– que el que abans es
considerava falta en l’àmbit del
maltractament familiar, com les
amenaces o lesions, amb la nova
llei es considera delicte”. LG

Les 17 persones detingudes en
l’operació antidroga que els
Mossos d’Esquadra van iniciar
la matinada del dissabte 29
d’abril a Berga, Gironella, Bar-
celona i Montcada i Reixac han
ingressat a la presó segons fonts
de la Policia autonòmica. En
l’operació els agents van trobar
cocaïna, haixix, marihuana i di-
versos estris per pesar i tallar la
droga. LR

Detencions en
una operació

antidroga

Un jove de 25 anys veí de
Montcada i Reixac va morir el
30 d’abril en un accident de
trànsit a la C66, la variant de
Banyoles. Segons l’informe dels
Mossos d’Esquadra, el vehicle
que conduïa VSM va envair el
carril contrari i va topar fron-
talment amb un altre turisme
en què viatjava una dona de 39
anys que va resultar ferida de
gravetat. Els bombers van res-
catar ambdós conductors amb
vida tot i que el montcadenc va
morir una hora després. LR

Mor un jove
en accident
de trànsit
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Un altre avi centenari a Montcada�

SÍLVIA ALQUÉZAR

Un espai natural de trobada
lluís maldonado

redacció

Mas Duran acollirà els dies 1 i 2 de juliol la Fira de Caça de Barcelona

Associació de Fira de Caça de Montcada i Reixac (ASFECAMIR)

gent que es mou

més informació

ASFECAMIR
 Telf. 646 803 688

ARXIU/LAURA GRAU

 >> La Fira del Caçador va aplegar més de 5.000 persones l’any passat

La Fira del Caçador i del gos de
Montcada i Reixac s’ha convertit
en la Fira de Caça de Barcelona.
Així ho ha decidit la comissió de
Fires de caça de Catalunya amb
la intenció que Barcelona aspiri a
tenir una cita important en el
calendari cinegètic per contra-
restar la força de les que es fan a
d’altres comarques catalanes, així
com fer possible més activitats,
exhibicions, concursos i exposi-
cions, segons ha explicat el nou
coordinador de l’entitat, que és
el montcadenc Juan Pozas.

Arrelament. L’entorn natu-
ral de Mas Duran ha estat “vi-
tal” a l’hora d’apostar per
Montcada com a seu de la Fira,
explica Pozas. “Volíem un parat-
ge a l’aire lliure i Mas Duran
reuneix les condicions idò-
nies”, afegeix.
Aquest any l’esdeveniment
cinegètic es farà durant dos dies,
l’1 i 2 de juliol, mentre que abans
només durava un matí. I és que
la Fira del Caçador i del gos que

s’havia celebrat durant els dar-
rers cinc anys “se’ns havia que-
dat petita, molta gent no ve-
nia perquè només era per un
matí”, explica el responsable.
Tot i que la fira canvia de nom,
no canvia l’essència, ja que la cita
passarà a organitzar-la l’Associa-
ció Fira de Caça de Montcada
(ASFECAMIR), una entitat
constituïda recentment i de for-
ma diferenciada de l’organit-
zació de la Societat de Caçadors

El Tordo, ja que hi col·laborava
gent que no formava part de
l’entitat. “No volem perdre la
Fira, i creiem que aquests
canvis permetran potenciar-
la perquè no es perdi, i per
garantir que es quedarà
aquí”, ha dit Pozas.

El montcadenc Pedro Mur, que a l’agost vinent complirà cent
anys, va ser homenatjat el passat 28 d’abril per l’Ajuntament i la
Generalitat. La delegada de zona de Benestar i Família, Roser
Bellido, li va fer entrega a l’ancià d’una medalla commemorativa
i l’alcalde, Cé-
sar Arrizaba-
laga (PSC), li
va lliurar una
placa i un
obsequi. Mur
viu en una
residència ge-
riàtrica priva-
da des de fa
dos anys, però
el seu estat de
salut és força
bo a pesar de l’avançada edat. Ferrer d’ofici, va venir a Montcada
procedent d’Osca amb 68 anys d’edat. LR

SÒNIA HERNÁNDEZ

�Noves famílies, noves lleis
Les darreres modificacions a la legislació referents a la família
han creat tot un nou marc que suposa nous drets i noves
obligacions per als ciu-
tadans. Perquè les do-
nes coneguin aquestes
modificacions en ma-
tèria de casaments, di-
vorci, separacions i cus-
tòdies, el Consell Mu-
nicipal de la Dona va
organitzar una xerrada
amb l’advocada Mont-
se Pareja el propassat
26 d’abril al Centre Cívic Can Cuiàs a la qual va assistir la regidora
delegada de la Dona, Enriqueta Delgado (PSC). SH

SÍLVIA ALQUÉZAR
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Divendres 5
jornades esportives. CEIP El

Viver. Fins al 6 de maig. Hora:16.30h. Lloc:

CEIP El Viver.

mostra ensenyament. Cloenda

del cicle amb l’actuació de l’escola Orthos

i el gimnàs Jym’s Hora:18.30h. Lloc: Espai

Jove Can Tauler. Organitza: Regidoria

d’Infància i Joventut.

presentació. Mercè Company pre-

senta el llibre El fill del passat. Hora:20h

Lloc: Cafè Montcada. Org: Cercle Cultural.

Dissabte 6
cinema. Brokeback Montain.  Hora:19 i

22h. Lloc: Auditori. Preu: 3,50 euros.

sortida. Escalada. Hora:9h. Orga-

nitza: Regidoria d’Infància i Joventut.

jornada esportiva. CEIP Font

Freda. Hora: 9h. Lloc: CEIP Font Freda.

sortida.  Marxa a peu a Montserrat.

Hora: 19h. Lloc:Sortida des de La Salle.

Organitza: El Cim.

Diumenge 7
bicicletada popular. Recorregut

per la llera del Besòs Hora:10.30h. Lloc:

Punt de trobada pont de la Roca. Organitza:

Diputació de Barcelona.

sortida. La Fundació Cultural visita la

mostra El món de l’antiga Pèrsia a Caixa-

Fòrum.  Hora:11h. Lloc: Punt de trobada a

les torres venecianes de la plaça Espanya

de Barcelona.

Dilluns 8
inscripcions. Per al torneig de futbol

sala.  Hora: De 9 a 13h i de 17 a 19h. Lloc:

IME. Organitza: L’IME.

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

EXPOSICIÓ

més informació: www.montcada.cat

Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 15h i de 17 a 21h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 21h i diumenge, de 10 a 14h

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

SETMANA D’ARTS
 A LA CASA
DE LA MINA

CICLE CULTURAL

Veure activitats al repàs dels dies

Del 15 al 19 de maig
Org.: Casal de Gent Gran C. de la Mina

PINTURES DE PILAR PERDICES
Premi Nacional de Pintura
Juan Ramon Masoliver

Fins al 28 de maig

Dir: Ang Lee

Dissabte 6, 19 i 22h
CINEMA

BROKEBACK
MOUNTAIN

Preu: 3,50 euros

VIATGES I ABSÈNCIES
ROSA PERMANYER
Fins al 28 de maig

Dimecres 10
inauguració. Exposició de foto-

grafies de Jaume Ribera.   Hora:20h. Lloc:

Fundació Cultural Montcada.

presentació. Sònia Hernández pre-

senta el poemari La casa del mar. Hora:20h.

Lloc: Auditori Municipal.

Dijous 11
xerrada. Jornada d’ICV Cerdanyola-

Ripollet-Montcada sobre el Pla d’Infraes-

tructures i mobilitat sostenible, amb mem-

bres de la direcció comarcal i nacional d’ICV

i Toni Morral, alcalde Cerdanyola. Hora:

19h. Lloc: Auditori. Organitza: ICV.

Divendres 12
jocs de vídeo-cònsola. Torneig

de playstation. Hora: 19h. Lloc: Can Tauler.

Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut.

hora  del conte. Eva González ex-

plica la història de la Princesca Prisca. Hora:

18h. Lloc: Biblioteca Montcada Centre

Dissabte 13
sortida. La Fundació Cultural visita el

Clot de la mel. Hora: 11h. Lloc: metro Clot.

teatre. Espectacle humorístic Franco

ha muerto o cómo idiotizar un pollo, amb la

companyia Accidents polipoètics. Hora:22h.

Lloc: Auditori. Preu: 5,50 euros

Diumenge 14
celebració. Dia de la mare equa-

toriana. Hora: 10h. Lloc: Gran Casino de

Terra Nostra. Organitza: ASERM.

concurs i sardanes. XXV Con-

curs popular de roses. Hora: A partir 11h.

Lloc: Plaça del Poble de Terra Nostra.

Dilluns 15
celebració. Inauguració setmana de

les arts i havaneres amb l’Espingari. Hora:

17h. Lloc: Casal de Gent Gran Casa de la

Mina. Organitza: Casal Casa de la Mina.

inscripcions. Concurs de roba reci-

clada A tot drap l’1 de juny. Lloc: Servei de

Medi Ambient. Organitza: Equip Verd.

Dimarts 16
setmana de les arts. Sardanes

i rondalles. Hora: a partir 17h. Lloc: Casal

de Gent Gran Casa de la Mina.

Dimecres 17
consell escolar municipal.

Reunió periódica.  Hora:17.30h. Lloc: Casa

de la Vila. Organitza: Regidoria d’Educació.

setmana de les arts. Actuació

grup La Amistad. Hora: 17h. Lloc: Casal

de Gent Gran Casa de la Mina.

Dijous 18
setmana de les arts. Actuació

cant coral. Hora: 17h. Lloc: Casal de Gent

Gran Montcada. Organitza: Casal de Gent

Gran Casa de la Mina.

lliurament premis. Presentació

del programa de la Festa Major i lliurament

de premis del concurs de Cartells. Hora:

20h. Lloc: Auditori Municipal. Organitza:

Regidoria de Cultura.

.

Divendres 19
ball. Festa popular. Hora: 21h. Lloc:

Gran Casino . Organitza: AV Terra Nostra.

setmana de les arts. Cloenda

amb l’Associació Musical Giravolt. Hora:

17h. Lloc: C.de Gent Gran C. de la Mina

TEATRE

FRANCO HA MUERTO
O CÓMO IDIOTIZAR...

Preu: 5,50 euros

Dissabte 13, 22h

Accidents polipoètics

PRESENTACIÓ
DEL PROGRAMA
I DEL CARTELL

FESTA MAJOR

Dijous 18, 20h, Auditori
Organitza: Regidoria de Cultura
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El proper número, el 19 de maig

Editorial

Un pas endavant

Telèfons d’interès
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més informació:

la bústia del lector

Les cartes no han d'excedir de 25 línies. És
imprescindible que els autors indiquin el seu
nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No
es publicaran les cartes que atemptin contra
persones o institucions.

Cartes al director

>>Fil directe amb l’Ajuntament
Sóc veí de Carretera Vella i pateixo a diari el ball de llambordes del

meu carrer en el tram entre la cantonada amb el carrer Major i el

pont del carrer Nord. Es pensa fer alguna actuació al respecte?

DMF

Atenent a la seva demanda, des de Serveis Municipals farem una
actuació integral en el sector per detectar quines són les peces que
estan deterioriades i procedir a enganxar-les novament per tal de
garantir que els vianants puguin passar per aquest carrer sense
problemes. Les tasques les durà a terme personal de la Brigada
Municipal.  Juan García. Regidor de Serveis Municipals (PSC)

Ajuntament-OMIC (Consumidors) 935 726 474
Ambulàncies               061
Andròmines 935 641 574
Ambulatori  (concertar visites) 902 111 444

(servei d’urgències) 935 750 544
Auditori Municipal 935 751 289
Casa de la Vila (Cultura i Museu) 935 651 122
Biblioteca de M. Centre 935 750 999
Biblioteca Can Sant Joan 935 751 901
Deixalleria 935 644 157
Jutjat 935 753 925
Montcada Comunicació 935 726 491
Montcada Aqua 935 650 996
Oficina d’Atenció al Ciutadà  (OAC) 902 270 370
Of. d’Atenció a la Dona  (OAD) 935 651 122
Policia Local 092-935 752 177-935 726 474
Policia Nacional           091-935 642 450-935 642 654
Protecció Civil 935 751 717
Punt de Servei FECSA 935 641 137
Recollida de mobles vells 935 641 247
Institut Municipal d’Esports (IME) 935 650 999
Servei de Recaptació (OALGT) 935 647 743
Servei Local de Català  (SLC) 935 751 644
Servei de Promoció Econòmica (SPE) 935 648 505
Serveis Socials 935 753 430
Espai Jove (Can Tauler) 935 64 1741
Taxis 935 802 727

fffffarararararmàciesmàciesmàciesmàciesmàcies

Rivas, c. Conca, 10
Duran, av. de Terra Nostra, 37

E. Relat, av. Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8

J. Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2

Vila Nieto, Països Catalans, 51

J. Vila, pg. Jaume I, 30

E. Relat V. Nieto
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Fe d’errates
En l’anterior número a la notícia de Sant Jordi
referida al lliurament de premis del concurs
Vet aquí un gat es va dir que el premi local
estava guardonat amb 800 euros quan la
xifra correcta és 400.

Carrer Major
JRL y dos firmas más

Montcada

>> La calle Major como todos
sabemos es peatonal, por lo
menos eso nos dicen. Lo que
no concuerda mucho es el he-
cho de que por una calle peato-
nal circulen tantos vehículos.
Podemos decir que nuestra ca-
lle parece un colage, pues cuan-
do se rompe  el pavimento en
vez de cambiarlo, lo rellenan de
cemento. Cuando llueve, se for-
man pequeños charcos y, cuan-
do llegamos a casa, llevamos los
pantalones y los pies bien lim-
pios y mojados.
No podemos consentir que tras
pagar unos impuestos no ten-
gamos derecho a por lo menos
un paseo digno, por lo cual
exigimos al concejal de Urba-
nismo que ponga más remedios
y menos parches. En la calle
Mayor nos han puesto una zona
azul para aparcar durante un
periodo no superior a la hora y
media, el precio aproximado es
de un euro veinte. Estamos muy
de acuerdo que en Montcada no
hay aparcamiento y es de agra-
decer poder aparcar en la calle
Mayor aunque sea pagando. Lo
que en el fondo nos gustaría se-
ría poder tener  es realmente una
“calle peatonal”. Somos cons-
cientes de que es muy difícil, pero
no por ello, imposible.

Denúncia
Jordi Berenguer Bataller

Mas Rampinyo

>> El torrent de Mas Duran,
que es troba al Pla de Reixac,
està patint des de fa un mes una
contaminació d’aigues fecals que
procedeix de la zona de Can
Cabanyes (Montcada) o bé del
polígon Can Salvatella (Barbe-
rà). Aquest torrent neix d’un
brollador d’aigua potable, posi-
blement una antiga font. Té un
capdal considerable tot l’any i va
ser canalitzat i utilitzat pels mi-
litars, que ocupaven els terrenys
fins als anys vuitanta. Els terrenys
posteriorment van ser adquirits
per la Generalitat que va procedir
a la neteja del torrent dels seus
voltants.
Doncs bé, actualment, després
d’un hivern en què l’aigua ha bai-
xat molt neta, jo diria amb un

aspecte immillorable, però en
aquest moment l’aigua del tor-
rent té una olor i un color la-
mentables. Demano a l’Ajunta-
ment un seguiment del que sem-
bla un delicte ecològic. Pel bé
de la preservació del torrent i
del seu entorn, lloc de passejada
de molt montcadencs.

Aismalibar
Encarna Salas

Montcada

>> Aismalibar, que a principios
de los años 70 tenía más de
1.600 trabajadores, entró a par-
tir del año 1992 en una fuerte
crisis económica que de mano
de una multinacional suiza la
convirtió en una empresa con
continuos cierres de líneas pro-
ductivas y expedientes de regu-
lación. No obstante, desde 1978
las jubilaciones y ceses volunta-
rios incentivados fueron habi-
tuales pues la nueva tecnología
llevó consigo un exceso de per-
sonal. Desde entonces liquida-
ron también los servicios socials
(economato, comedores, club) y
el patrimonio que su fundador,
Walter Lleo Ankli, había creado.
Sobre las antiguas calderas hay
edificios de viviendas. Las ofici-
nas son un hotel y la fábrica nue-
va fue derribada y convertida en
naves industriales. Paralelamente,
varios expedientes de regulación
han reducido la plantilla hasta
130 personas. Aismalibar fabri-
ca sólo laminados para circuitos
impresos, mercado que debe
competir con países asiáticos.
Después de trabajar allí durante
40 años me he visto involucrada
en el último expediente de 50
personas, pero por lo menos he
logrado un despido improce-
dente. Otros compañeros no
han tenido tanta suerte y se han
tenido que conformar con algo
más de una anualidad.
Quisiera mostrar mi agradeci-
miento al sindicato UGT que
me ha apoyado en todo mo-
mento. No puedo decir lo mis-
mo de CCOO, mayoritario en
Aismalibar, que ha pasado de
mí. Son muchos los compañe-
ros que en últimos años han sido
despedidos solucionándose los
expedientes sin perturbar la paz
social. Demasiado fácil para una
dirección que ha encontrado un

excelente aliado en CCOO y en
la Generalitat, que se lo ha per-
mitido. Mientras tanto, la em-
presa, que está en manos de un
Grupo Financiero Español, vale
en estos momentos lo que va-
len los terrenos que ocupa. No
me extrañaría que en poco tiem-
po donde todavía hay máqui-
nas haya más pisos. La gestión
de sus dirigentes ha sido nefasta
para los trabajadores y para su
futuro, pero los responsables
han sobrevivido en sus puestos,
pese a todo. Es una lástima lo
ocurrido sobretodo porque,
como siempre, los trabajadores
han cargado con la peor parte.

La pressió que el govern municipal, la Plataforma Tracte Just So-
terrament Total i els diferents grups polítics representats al Congrés
dels Diputats estan fent a Madrid, davant del Ministeri de Foment,
està donant els seus fruits. El 19 d’abril el secretari d’Estat d’In-
fraestructures i Planificació, Víctor Morlán, va trametre una carta a
l’alcalde, César Arrizabalaga, en què afirma que es posarà en marxa
amb caràcter immediat la redacció d’un nou projecte per al so-
terrament de la línia de rodalies de França. Per primera vegada es
recull per escrit un compromís, fet que tothom ha valorat com a
molt positiu. S’obre una via d’esperança per assolir l’objectiu comú
que és eliminar del nucli urbà una barrera històrica que el separa en
dos des de fa més de 100 anys.
En aquest escrit el Ministeri confirma també la voluntat de fer
immediatament un nou projecte de soterrament i, a diferència de
la carta tramesa pel mateix organisme al mes de desembre en què
quantificava el temps d’un nou projecte en 43 mesos, no es parla
de terminis tot i que si es diu que els tràmits es faran en el menor
temps possible. Assolit aquest primer compromís el pas següent és
obtenir del govern central una data i un calendari d’actuació. Anem
per bon camí, és cert, però encara no es pot cantar victòria. Cal
continuar amb pressionant el Ministeri perquè el conveni que ha de
signar amb l’Ajuntament pel pas del Tren d’Alta Velocitat (TAV)
inclogui el nou projecte de soterrament de la línia de França. En
aquest punt hi ha plena unimitat de totes les parts implicades i
també va ser la consigna expressada pels parlamentaris que el 24
d’abril van venir al municipi a petició de la Plataforma.
Montcada i Reixac ha de tenir plenes garanties que el soterrament es
farà tot i que haguem d’esperar una mica més del que en un principi
estava previst. I en aquesta lluita només la unió farà la força.

Transport públic
Ricard Ramos

Terra Nostra

>> Més de 250 famílies viuen a
la urbanització Bosc d’en Vila-
ró, entre Montcada i Badalona,
la majoria a Montcada. Aques-
tes famílies, no tenen transport
públic. Si volen anar, per exem-
ple,  al centre de Montcada,  han
de fer uns 16 quilòmetres (entre
anada i tornada). No els  toca
més remei que agafar vehicle
propi o bé “el tren de San Fer-
nando: un ratito a pie y otro an-
dando”. A tots, això sí, els hi
passen anualment el rebut de
l’EMT (Entitat Metropolitana
de Transport). Un impost que
està calculat sobre l’IBI. A alguns,
fins i tot, els han embargat els
comptes per oposar-se a pagar
un servei que no reben.
Crec que els ajuntaments estan
per vetllar pels interessos dels
veïns...oi? Per què, doncs,  l’Ajun-
tament no s’implica en cercar una
solució? Mentre no existeixi au-
tobús no hauria d’haver impost.
El síndic de Greuges presentà
al Parlament l’any 2005 la seva
memòria anual i, entre altres
exemples d’incoherència entre
administracions, va donar a
conèixer aquest cas. L’exemple
de Montcada ha estat presentat.
I mentrestant, què fa el nostre
Ajuntament, què fa l’equip de
govern, abaixar el cap davant de
l’EMT? A vegades em pregunto
per què serveixen les AV.
Faig una crida a tots per redreçar
aquest tema i també als dos únics
partits a l’oposició, perquè po-
sin fil a l’agulla.
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Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Soterrament total.
Ara!

José F. Márquez
Portaveu d’ICV EUiA

Teodoro García
Portaveu del PPC

Soterrament total, ara!

El Partit Popular volem aprofitar aquestes
línies per felicitar la tasca duta a terme per
la Plataforma “Tracte Just Soterrament To-
tal” ja que la seva insistència ha servit perquè
els polítics tinguéssim encara més cons-
ciència de la importància del tema i, espe-
cialment, aquells que tenen responsabilitat
de govern en les diferents administracions
competents, actuessin de forma més con-
tundent. La última notícia és una carta del
Ministeri de Foment en la qual es com-
parteix la necessitat d’aquest soterrament.
El govern municipal ho va celebrar de
forma immediata i desmesurada i el Partit
Popular volem manifestar que, tot i que
compartim aquesta alegria, no és més que
una “declaració de bones intencions” per
part del Govern de l’Estat. I amb això,
no es soterra una via de tren. Per fer un

soterrament, calen diners i calen calendaris
i terminis, és a dir, cal un compromís se-
riós. I de moment, res de tot això. El Partit
Popular, mitjançant els Grups Parla-
mentaris al Parlament de Catalunya i al
Congrés dels Diputats, s’ha compromès
amb els membres de la Plataforma a in-
termediar amb les diferents adminis-
tracions per trobar una solució real i en
aquest sentit hem presentat una proposta
de resolució al Parlament per tal d’exigir
al Govern de l’Estat el soterrament de la
línia de tren Barcelona - Port Bou coinci-
dint amb la construcció de l’AVE.
Creiem que és una obra de justícia per la
nostra ciutat per la quantitat de greuges
històrics que hem patit i, és el moment
de que reivindiquem allò que ens merei-
xem. Entre tots ho aconseguirem !!

La millor notícia per
a Montcada i Reixac

Un pas més endavant
pel soterrament total

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

Portaveus municipals

El secretari d’Estat d’Infraestructures, Víctor Morlán, ha tramés una carta al
Consistori en què parla per primer cop del soterrament total de la línia de
França i de la redacció d’un nou projecte que eludeixi els pilotatges de la C33.

No ens relaxem

Foment anuncia un nou
projecte per soterrar

totalment la línia de França

Què n’opinen els grups municipals d’aquest compromís?
Creuen que cal continuar insistint a Madrid i fent mobilit-
zacions o cal variar l’estratègia?

Per fi, s’ha rebut la carta esperada de Ma-
drid . Diu: “El Ministerio va a poner en
marcha con carácter inmediato la redac-
ción de un nuevo proyecto para el sote-
rramiento del ferrocarril convencional que,
evitando las interferencias con la autopis-
ta que presentaba el anterior, salve el cas-
co urbano del municipio hasta el otro lado
del rio Ripoll”.
Esperàvem aquesta carta, així com estem
esperant en aquest mes de maig, la res-
posta que ha de donar el Govern de l’Estat
a la proposta no de llei i a dues preguntes
que han estat formulades per Grup Parla-
mentari de CiU al Congrés de Diputats.
Volem aprofitar per agrair públicament
l’encert de la Plataforma en convidar tant
al Govern Municipal com als Grups

Parlamentaris a Madrid per poder ex-
plicar en primera veu i sense interpre-
tacions parcials, tot el que s’ha fet fins
ara.
Per acabar des de CiU tenim clar dues
coses: les obres del TAV no s’iniciaran
fins que s’arribi a un acord global de
Fomento amb l’Ajuntament de Mont-
cada i el Govern municipal no donarà
per bo cap acord al marge de la Plata-
forma.
En definitiva, unitat de tothom fins al
final.

Tenim a les nostres mans la millor notícia
que Montcada i Reixac podia rebre res-
pecte del soterrament de la línia a França.
Per primera vegada en tot el procés de
negociació, el Ministeri reconeix en una
carta adreçada a l’Ajuntament que es tre-
balla únicament i exclusiva pel soterra-
ment total de la via a França. En l’escrit,
garanteix que posarà en marxa amb caràc-
ter immediat la redacció d’un projecte per
al soterrament del ferrocarril convencio-
nal que, evitant les interferències amb
l’autopista que presentava l’anterior –
aprovat, amagat i desfet pel govern del PP–
, salvi el nucli urbà fins a l’altre costat del riu.
Ens hem de felicitar tots per aquesta noti-
ficació, ja que el govern central accepta
com a bona la proposta municipal pre-
sentada en aquesta mateixa publicació (la

segona quinzena de desembre de 2005) i
que va comportar la creació de la plata-
forma ciutadana que li dóna suport. És
per aquest motiu que no hem d’oblidar
l’important paper d’aquest col·lectiu
ciutadà, que ha realitzat un paper excep-
cional en la seva defensa de la proposta
enviada per l’Ajuntament a Madrid.
Però hem de seguir treballant junts per
aconseguir que l’inici de les obres es dugui
a terme en el menor temps possible. Sense
interferències ni protagonismes. Només
pensant en el millor per la ciutat. Ara co-
mençarem a sentir els comentaris interes-
sats d’aquells que no han fet res i ara no es
volen quedar al marge. Els donem la ben-
vinguda, encara que sigui tard, a la feina
feta. Nosaltres ho tenim clar: la força no la
fa la divisió interna, sinó el treballar plegats.

Valorem positivament la carta que ens ha
adreçat el Ministeri de Foment, personalit-
zat en el Secretari d’Estat, Víctor Morlán.
Considerem que des de l’aprovació al seu
dia de soterrament total de les dues vies,
fins arribar a aquest compromís han passat
moltes coses, algunes de bones i altres de
dolentes, com per exemple quan el
Ministeri es va desdir de la seva aprovació
inicial, i al·legant dificultats tècniques volia
que el poble de Montcada suportés ja per
sempre, que 200 metres continuaria
trinxant el nucli central. Considerem que a
pesar de que aquesta carta no es un conveni
signat, que es per altra banda al que
exigirem al Govern de l’Estat, si que es el
fruit del treball que hem desplegat,
negociacions de l’equip de govern i dels

tècnics davant el Ministeri, l’interés
demostrat pels nostres parlamentaris amb
visites a l’Ajuntament, la proposició no de
llei que va presentar Joan Herrera davant
al Congrés dels Diputats  i sobretot per la
unió de tots en aquesta darrera etapa.
Nosaltres considerem de cabdal importàn-
cia les mobilitzacions ciutadanes davant la
via de França, organitzades per la Plata-
forma creada per aquest motiu, i que en-
tre tots hem forçat a que el Ministeri de
Foment hagi fet un gir de 90 graus favo-
rable pels interessos de Montcada. Som
conscients que no està tot fet, però estem
convençuts que si continuem amb aquesta
línia de treball conjunta entre l’ajuntament
i la ciutadania, podrem aconseguir que el
soterrament de les dues línies sigui total.

El 19 d’abril va arribar un fax del Sr.
Víctor Morlán, secretari d’estat d’Infraes-
tructures i Planificació, en què textualment
diu: «... la ferma voluntat del Ministeri en
executar les obres d’alta velocitat en els
terminis previstos, febrer de 2009, però
de salvaguardar en tot moment els in-
teressos legítims d’aquest municipi, en es-
pecial el que fa referència al soterrament
del ferrocarril convencional a Montcada-
Centre.
En aquest sentit, el Ministeri posarà en
marxa amb caràcter immediat la redacció
d’un nou projecte per al soterrament del
ferrocarril convencional que eviti les
interferències de l’autopista que presenta
l’anterior i no afecti el casc urbà del
municipi fins a l’altra banda del riu Ripolll.
Atès que aquesta solució suposa un nou

traçat, el projecte haurà de ser sotmès a
tots els tràmits, que en casos com aquest
estableix la Llei del sector ferroviari i la
legislació ambiental i que la nostra
voluntat és que es desenvolupin en el me-
nor termini possible...”.
És evident que una carta és només un
compromís escrit, però això és el que
tenim i això és a què ens hem d’agafar.
Cal que des de l’Ajuntament es treballi
en el sentit que aquest compromís es ma-
terialitzi en un conveni on s’estableixin
pautes d’actuació i terminis i esdevingui
un document legal. No ens podem rela-
xar, sinó al contrari, cal estar-hi a sobre i
fer un seguiment de cadascun dels passos.
Però, sens dubte, és una bona notícia.
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 >> Dansaires observen la roda del ball de gitanes a la pista coberta del CEIP Elvira Cuyàs

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR I LAURA GRAU

XXVa edició
del concurs de
roses de l’AV

de Terra Nostra
L’AV de Terra Nostra organitza
el XXV concurs de roses el
proper 14 de maig a la plaça del
Poble de Terra Nostra. El siste-
ma per participar és el mateix
que se segueix cada any. Els
interessats han de portar entre
les 11h i les 13h un grup de roses
del mateix roser format per una
poncella, una flor mig oberta i
una altra oberta del tot. Es po-
den presentar tants grups de
roses com es vulgui.
Paral·lelament al concurs, a les
12h hi haurà audició de sardanes
a càrrec de la cobla Canigó, or-
ganitzat per l’Agrupació Sarda-
nista de Terra Nostra. A la mitja
part de la ballada, es farà el
lliurament de premis del concurs
de flors. Tots els participants al
certamen rebran un obsequi de
l’organització. LR

Diputació i
Ajuntament

elaboren un Pla
d’Acció Cultural
L’Ajuntament i la Diputació han
iniciat un procés que haurà de
conduir a la realització d’un Pla
d’Acció Cultural (PAC) on es
contemplin les possibles estratè-
gies i itineraris per desenvolupar
el potencial cultural al municipi
així com crear nous instruments
per millorar el servei i les pro-
postes que s’ofereixen als ciuta-
dans. El passat 28 d’abril es va
produir la primera reunió entre
els diferents integrants dels ser-
veis del Departament de Cultu-
ra amb els encarregats de dur a
terme l’estudi amb la intenció de
fer una diagnosi de la situació
actual. La previsió és que el Pla
d’Acció Cultural estigui enllestit
a final d’any. LR

 >> Pedro Arévalo mostra imatges de Capella a la seva vídua

 >> Alfred Canals, pregoner

 >> Treballs del Grup de dones
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FESTA MAJOR DE MAS RAMPINYO

Els veïns refrenden l’ambiciós
programa de la junta de la Unió
Tant les noves activitats com les ja tradicionals van omplir de veïns l’avinguda Catalunya

La junta de La Unió de Mas
Rampinyo, encapçalada per Pe-
dro Arévalo, s’ha enfrontat a la
primera gran prova: l’organit-
zació de la Festa Major del barri
entre el 27 d’abril i l’1 de maig.
Pels resultats obtinguts, i quan
encara no s’ha fet una valoració
conjunta, es pot afirmar que
l’han superada amb escreix. El
programa de festes constituïa
una aposta ambiciosa que incloïa
actuacions com la del prestigiós
grup Abbey Road, considerat
un dels millors imitadors dels
Beatles, o l’actuació de la Nova
Orquestra al ball de Festa Major
dissabte al vespre.
“Estem realment contents–
comenta Arévalo–, tot ha
sortit millor del que ens
esperàvem. La resposta a tots
els actes ha estat massiva,
feia goig veure l’avinguda
Catalunya plena de gom a
gom”. Les noves propostes,
com el 3x3 de bàsquet, han estat
ben acollides pels veïns, de la ma-
teixa manera que les cites més
tradicionals han comptat amb la
rebuda de sempre, com ara la
mostra i degustació gastronò-
miques, la trobada de puntaires
o la botifarrada, organitzada per
l’Associació de Botiguers i Co-
merciants de Mas Rampinyo, en
què es van fer més de 1.200 bo-
tifarres.

Homenatge. Enmig del pro-
grama festiu també hi va haver
temps per a l’homenatge al
desaparegut Joan Capella, amb
una exposició que se li va dedi-
car amb obres de diversos
artistes i que es va poder visitar
durant els dies de la celebració.

20
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>>SANT JORDI La celebració al carrer

Al municipi es van fer activitats per commemorar el Dia del Llibre

La festa més participativa
de les darreres edicions

sònia hernández

montcada

FOTOS: LAURA GRAU/LLUÍS MALDONADO

 >> Can Cuiàs va organitzar diversos tallers de manualitats

 >> Els punts de llibre, imprescindibles en la celebració, també a Mas Rampinyo

Finalment la pluja no va espatllar
la celebració de la Diada de Sant
Jordi el passat 23 d’abril que, en
caure en diumenge, va ser una
de les més multitudinàries i
exitoses dels darrers anys. Des
de les 11h, aproximadament, el
carrer Major i la plaça de l’Es-
glésia es van omplir de mont-
cadencs que volien fer-se amb
els protagonistes del dia: el llibre
i la rosa. Però més enllà de les
compres, la Fira del Llibre –on
hi van concórrer una trentena de
parades d’entitats, llibreries,
floristeries i partits polítics– va
esdevenir un espai de parti-
cipació i relació ciutadana.
Allà els montcadencs van poder
prendre part als tallers de di-
buix, d’espases i de maquillatge,
organitzats per la Regidoria
d’Infància i Joventut i l’Asso-
ciació de comerciants Montcada
Centre Comerç, a més d’inte-
grar-se en la gatzara promoguda
per la Colla Mitjana de gegants,
l’animació musical infantil a
càrrec de la companyia el Rovell
de l’Ou o el racó de lectura de
les biblioteques municipals. La
resposta a totes les activitats va
ser multitudinària.
Després del descans obligat del
migdia, els passejants van tor-
nar a la Fira amb les mateixes
ganes del matí. Entre els llibres
que van tenir una millor resposta
es trobaven els editats a partir

dels concursos literaris Vet aquí
un gat, el de microrelats El Ba-
sar i el dels Contes d’en Sergi.
Aquest últim s’havia presentat el
21 a la tarda, en el moment en
què es va fer públic el veredicte
del jurat. Els guanyadors dels
premis van ser Ana Cuevas Sisó,
Jennifer López Usero, Judith
Ortega Fabre, Henar Cuéllar
Camprubí, Ariadna Font Platre,
Sara Juan López, Àlex Pascual
Escó, Carlos Cuevas, Gisela Sán-
chez Rodríguez i Martí Velasco
Mínguez.

Sant Jordi arreu. També a
Can Cuiàs es va celebrar Sant
Jordi amb tallers i projeccions
de cinema al Centre Cívic, diven-
dres 21 a la tarda, i la represen-
tació de l’espectacle Desde la me-

moria, a càrrec del col·lectiu artístic  >> Montcada Centre Comerç va fer un taller de maquillatge

 >> Els guanyadors del concurs Els contes d’en Sergi

El Rinconcillo dissabte 22
d’abril. A Mas Rampinyo tam-
bé es van dur a terme diferents
tallers per celebrar la Diada.

 >> Llibres, roses i gent a Sant Jordi
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 >> La formació Accidents polipoètics actuarà el 13 de maig
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Setmana de les Arts
al Casal de la Mina

Permanyer uneix tecnologia
i malenconia als seus gravats

Pilar Perdices es mostra emocionada per la seva mostra a l’Auditori

sònia hernández

montcada

 >> Pilar Perdices, al centre, durant la inauguració de la mostra

Francesc Teixidó
presenta el seu quintet

Rosa Permanyer (Sant Feliu de
Codines, Barcelona, 1955) ha
dedicat la major part del seu
temps al gravat, tant com a
docent a Caldes de Montbui, on
fa classes al Taller d’Art Mano-
lo Hugué del qual en va ser una
de les fundadores, com en la
seva vessant de creadora. La
mostra Viatges i absències, que es
podrà veure a la Casa de la Vila
fins al 28 de maig, és un bon
exemple de la seva feina en què
ha anat investigant sobre les
possibilitats d’una tècnica tan
clàssica com és el gravat fusio-
nada amb les noves tecnologies,
com és el cas de la fotografia
digital. Totes les obres giren al
voltant del mar i els sentiments
que aquest pot provocar, entre
els quals destaca la malenconia.
“M’atreu molt el mar, sempre
m’ha agradat; i he volgut fer
un homenatge al meu pare
perquè és qui em va ensenyar
a estimar-lo”, ha comentat
l’artista. Les obres fixen les
fotografies que l’autora ha fet
durant els seus viatges i que in-
tegra dins del gravat. En el marc

de l’exposició a Montcada,
Permanyer farà un taller obert
al públic sobre aquesta tècnica.

Pintures de dones. La de
Permanyer s’uneix a la mostra
de Pilar Perdices, que es va inau-
gurar el passat 21 d’abril en el
marc del programa d’actes de
Sant Jordi. L’artista va manifes-
tar sentir-se molt emocionada
per exposar a Montcada, “per-
què l’exposició és la culmi-
nació de tot un procés que
va començar amb el lliura-
ment del premi –Perdices va

 >> Rosa Permanyer al seu estudi

SÍLVIA ALQUÉZAR

BENITO MARCOS

Accidents polipoètics actuen a l’Auditori

sònia hernández

montcada

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament vol fer constar que el
text al voltant de la dansa que es va incloure al targetó informatiu
del Dia de la Dansa és obra de la periodista Roser Soler i es va
publicar al número 2 de la revista Quina calda, corresponent a
l’hivern de 2000. Per un error administratiu, el text no va
aparèixer signat. LR

sònia hernández

redacció

El Casal de Gent Gran Casa de
la Mina celebra entre el 15 i el
19 de maig la II Setmana de les
Arts, després que la iniciativa
recollís un èxit notable l’any
passat. Es duran a terme diver-
ses activitats amb les quals no
només es vol difondre la feina
artística feta per altres entitats,
sinó que també es facilita que els
usuaris del Casal entrin en
contacte amb els membres d’al-
tres associacions i grups. Dilluns
15 es farà la inauguració, amb
les havaneres de la formació
montcadenca L’Espingari. Di-
marts 16 es durà a terme una
tarda de sardanes, amb l’actuació

de la Colla del centre. A conti-
nuació hi haurà la sessió dels
millors contes i llegendes a
càrrec del grup de rondalles del
centre. Dimecres 17 el grup fol-
klòric La Amistad, de l’Asso-
ciació 1 de maig de Sabadell
actuarà al Casal Casa de la Mina.
Dijous, en canvi, l’activitat es
trasllada al Casal de gent gran
Montcada, on la coral del Casal
de la Mina hi intervindrà amb
la del centre de Montcada i Rei-
xac.
Divendres els encarregats de
posar el punt i final a la Setmana
de les Arts seran els cantaires de
l’Associació musical Giravolt,
que faran un concert per com-
memorar l’Any Mozart.

 >> Una mostra feta l’any passat i alguns assistents

PILAR ABIÁN/ARXIU

 >> Una de les actuacions a la plaça Joanot Martorell

Montcada torna a abocar-se a
la celebració del Dia de la Dansa

Les escoles i el Consistori valoren molt positivament la jornada

Com ja és habitual, la celebració
del Dia Internacional de la Dan-
sa a Montcada va ser una cita
multitudinària, un punt de tro-
bada de les diferents escoles i
entitats que es dediquen a aques-
ta art escènica. El passat 30
d’abril la plaça Joanot Martorell
va tornar a quedar-se petita per
acollir tot el públic que volia
veure les actuacions de l’Asso-
ciació Ballet Flamenco, els alum-
nes del curs de balls de saló de
l’IME, l’Esbart dansaire de la
Unió, el grup d’aeròbic de la
Zona esportiva centre, el grup
de dansa Can Cuiàs, el grup de
dansa oriental dels cursos de
Cultura, l’escola de dansa Eva
Nieto, l’escola de dansa del
Gimnàs Jym’s i l’escola de Su-
sana Arévalo. Entre les tendèn-
cies, es va poder veure des de
peces clàssiques del ballet i del
folklor flamenc, fins a  coreo-
grafies de jazz i hip-hop.

Jornada de contacte. La
regidora de Cultura, Amèlia
Morral (CiU), ha valorat posi-
tivament el desenvolupament de
la diada: “Hem tingut una jor-
nada molt vistosa i animada,
tot ha sortit com esperàvem,

malgrat el bon temps i el
pont, la gent ha respost molt
bé”, va comentar. Per la seva
banda, els responsables dels

sònia hernández

montcada

El músic montcadenc Francesc
Teixidó, especialment conegut
per les seves composicions de
sardanes, amb les quals ha acon-
seguit nombrosos premis de
prestigi a Catalunya, presenta el
proper 20 de maig el quintet de
cambra que ha creat, del qual
formen part Irene Ferrer (flau-
ta), Meritxell Canela (oboè),
Naüm Monterde (clarinet) i Basil
Nikolov (fagot). Teixidó ha
explicat que “ja feia temps que
volia fer una cosa semblant i
portar a Montcada i Reixac
composicions meves que
combinen les estructures i
procediments de la música
clàssica amb les influències

rítmiques de la música popu-
lar com el jazz o el pop”.

Humor corrossiu. Una altra
de les actuacions destacades per
a aquesta primera quinzena de
maig és la de la formació tea-
tral Accidents polipoètics, que
portaran a l’Auditori el seu
espectacle Franco ha muerto o cómo
idiotizar un pollo, una crítica i
còmica visió de la política i la
societat espanyoles des de la
Transició. El muntatge es repre-
sentarà el 13 de maig, a les 22h.
També hi haurà cinema, amb
l’oscaritzada Brokeback Mountain,
d’Ang Lee, el 6 de maig, un film
que ja havia estat anunciat però
va ser retirat per incompliment
del distribuïdor.

guanyar l’edició 2005 del Premi
Nacional de Pintura Masoliver–
i tot això és molt important
per a un artista”. La mostra
es pot visitar fins al proper 28
de maig.

SÍLVIA ALQUÉZAR

grups participants van remarcar
que la jornada va oferir la pos-
sibilitat de posar en contacte els
diferents centres.

ARXIU

puntualització



231a quinzena
maig 2006cultura

Sergio Dalma i de nou el mercat
medieval, apostes destacades

>>Festa Major de Montcada

sònia hernández
redacció

El programa de celebracions s’estendrà des de l’1 fins al 5 de juny

 >> El cantant sabadellenc actua el 3 de juny al pavelló Miquel Poblet

ARXIU/SERGIODALMA.ES

laura grau
montcada

El periodista imparteix un taller literari a l’SLC

Carles Quílez dóna
patrons per escriure

El periodista montcadenc Car-
les Quílez va parlar sobre els seus
secrets i estratègies per escriure
novel·les el passat 25 d’abril a la
Casa de la Vila, una activitat
organitzada pel Servei Local de
Català (SLC). Als seus llibres
Atracadores (2002), Cop a la Virrei-
na (escrit conjuntament amb
Andreu Martín, 2004) i Psicòpata
(2005), Quílez ha utilitzat com a
matèria prima molts dels casos
delictius que ha cobert periodís-
ticament per als informatius de
la Cadena Ser. Per aquest motiu,

l’autor va parlar sobre la dife-
rència d’escriure ficció i realitat
en una xerrada entre la conferèn-
cia i el taller literari, ja que va do-
nar alguns consells per als qui
volen escriure.
Quílez va reflexionar sobre les
etapes que comprèn l’escriptura
a partir de la seva experiència
amb el Cop a la Virreina. Un dels
moments més importants,
“després d’haver decidit què
s’explica i quins personatges
hi ha –va comentar– és el de
la planificació temporal”. A
la xerrada va assistir una qua-
rantena de persones.

LAURA GRAU

 >> Carles Quílez parla als assistents al taller literari

L’actuació del cantant Sergio
Dalma, el proper 3 de juny al
pavelló Miquel Poblet és una de
les propostes més destacades del
programa de celebracions de
Festa Major, que enguany se
celebrarà entre l’1 i el 5 de juny.
El cantant de Sabadell visitarà
Montcada i Reixac en el marc
de la seva gira estival presentant
el seu darrer treball, Todo lo que
quieres, on ha inclòs dues peces
en català Tot el que t’estimes i
Senyera blanca i altres en italià.
L’artista també interpretarà al-
tres èxits amb què va aconseguir
una gran popularitat, com Esa
chica es mía o Bailar pegados. El
preu de l’entrada és de 7 euros
si s’adquireix de manera antici-
pada, i de 10 si es compra a ta-
quilla.

Mercat medieval de nou.

Una altra de les novetats desta-
cades al programa de festes és
la represa d’una activitat que va
donar molt bons resultats en
edicions anteriors, fins que es va

interrompre al 2003. En el marc
del mercat, que es durà a terme
al carrer Major els dies 4 i 5 de
juny, es faran altres activitats
recreatives, com ara tir amb arc
per a nens, cercaviles, teatre de
carrer, falconeria, malabaristes i
representacions de faquir.
La primera cita de la Festa Ma-
jor, però, serà el lliurament de
premis del concurs de cartells,
que es farà el proper 18 de maig.
Serà quan es donarà a conèixer
el guanyador de la convocatòria

–en què han participat 41 per-
sones–, que rebrà 800 euros i
els 3 finalistes, premiats amb 180
euros i il·lustraran els cartells de
les festes majors de Can Sant
Joan, la Ribera i de Mas Ram-
pinyo al 2007.
Una altra convocatòria relacio-
nada amb la celebració és el
Premi de Pintura de Festa Major.
El termini per presentar les
obres va començar el 3 de maig
i finalitza el 5. El veredicte es farà
públic el 31 de maig.



24 1a quinzena
maig 2006 cultura

Els contes tristos de Masoliver
L’escriptor Juan Antonio Masoliver Ródenas va presentar el
seu últim llibre, La noche de la conspiración de la pólvora (Acantila-
do), el passat 31 de març al Cafè Montcada, convidat pel Crecle
Cultural. A partir dels seus tex-
tos i les preguntes dels assistents,
Masoliver va reflexionar sobre la
crueltat de la infantesa, sobretot
en el marc de la posguerra: “No
tornaria a la meva infantesa ni
a la meva adolescència per res
del món”, va comentar. LR

La Salle estrena ‘We will rock you’
El grup de teatre La Salle estrena el 30 d’abril el seu espectacle
We will rock you, el seu últim muntatge de teatre musical on es
recorda la vida del desaparegut cantant Freddy Mercury, líder
i vocalista de la formació Queen. LR

Eleccions a l’ABI
L’ABI ha convocat una Assemblea General Extraordinària per
triar una nova junta directiva després de la recent dimissió de
l’últim president per motius personals David Calvano. El 19
d’abril va finalitzar el termini per presentar les candidatures
optant a la presidència. LR

LAURAGRAU

SÒNIAHERNÁNDEZ

en 2 minuts...

�Caramelles sota el sol
L’Escolania de Montcada va sortir el passat 30 d’abril al carrer
per cantar caramelles davant les esglésies del municipi. Després
de la missa, els cantaires van
visitar Mas Rampinyo, Can
Sant Joan i l’església de Santa
Engràcia per fer el seu recital i
passar la cistella perquè aquells
a qui havia agradat el pro-
grama col·laboressin econò-
micament. LR

Poemes del Rinconcillo
El col·lectiu artístic El Rinconcillo va representar el seu
espectacle Desde la memoria el 29 d’abril a l’Auditori, després
d’haver-ho fet també el dia 22 a Can Cuiàs. Amb imatges de
la Guerra Civil de fotògrafs
com Frank Cappa i Agustí
Centellas, Santiago Jiménez i
Paquita Roldós van commoure
els assistents amb poemes d’es-
criptors  com Miguel Hernán-
dez o Antonio Machado. LR

�

�

Últim llibre de Mercè Company
L’escriptora Mercè Company, una de les creadores de les
cèlebres Tres Bessones, presenta a Montcada i Reixac el seu
últim llibre, El fill del passat, publicat per Planeta & Oxford, el
5 de maig. Company, convidada pel Cercle Cultural parlarà
de la seva trajectòria al Cafè Montcada a les 20h. LR

�

La coral de l’IES La Ribera, a
la trobada d’instituts catalans

60 centres de secundària es reuneixen a Tortosa per cantar en comú

 >> Els alumnes i membres de la coral durant la trobada

sònia hernández
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La coral de L’IES La Ribera ha
participat per quart any conse-
cutiu a la trobada de corals
d’educació secundària de Cata-
lunya, que aquest any arribava a
la XII edició, a la ciutat de Tor-
tosa. La trobada es va celebrar
el passat 26 d’abril i hi van par-
ticipar una seixantena d’instituts
d’arreu Catalunya. El repertori
incloïa una actuació individual
de cadascuna de les corals i una
altra conjunta. Els alumnes del
centre montcadenc van apro-
fitar per conèixer el Delta de
l’Ebre i els seus voltants. La
professora de música de l’IES
La Ribera, Vanessa Sanz és la
directora de la coral, en què hi
prenen part 45 alumnes de
segon i tercer d’ESO, com a
activitat extraescolar.

També teatre. D’altra ban-
da, al mes de juny els alumnes

Un nou grup de teatre
a l’IES Montserrat Miró

del taller de teatre de l’IES la Ri-
bera tornaran a representar La
llegenda de Sant Jordi i Un pas per
la Prehistòria, dues obres que van
estrenar a l’abril al Casino de
Terra Nostra. Ja fa quatre anys
que el centre fa el taller i cada
vegada compta amb més
participants.

Convocada
la Va Biennal
de Fotografia

L’Agrupació Fotogràfica de
Montcada i Reixac (AFMiR) ha
convocat la Va Biennal Medalla
Ciutat de Montcada i Reixac. Hi
poden concórrer al concurs de
caràcter nacional autors amb un
màxim de 4 obres que no s’hagin
presentat anteriorment. La par-
ticipació és gratuïta i es poden
presentar fins al 14 d’octubre a
la Regidoria de Cultura (Do-
mingo Fins,15), a l’apartat de
correus 81 de Montcada o a
l’AFMiR (Alt de Sant Pere, 73).
El veredicte es farà públic el 21
d’octubre. El millor autor del
concurs rebrà la Medalla i 601
euros. A més, es donaran 6 pri-
mers premis de 150 euros i tres
locals de 90, 60 i 30 euros.

Poemari de Sònia Hernández
La periodista de Montcada Comunicació Sònia Hernández
presenta el poemari La casa del mar (Emboscall), el proper 10
de maig a l’Auditori, a les 20h. El llibre serà presentat per Juan
Antonio Masoliver Ródenas. LR

�

pilar abián

redacció

El 12 de maig, a les 21h, es pre-
senta a l’Auditori Municipal el
grup de teatre de l’IES Mont-
serrat Miró i Vilà amb l’estrena
de l’adaptació teatral d’El Petit
Príncep, d’Antoine Saint-
Exupéry. Els integrants del grup
són els alumnes que han par-
ticipat  al taller de teatre extra-
escolar organitzat aquest curs
per l’Oficina de Difusió Artísti-
ca de la Diputació (ODA) i
l’Institut del Teatre amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
Una dotzena d’estudiants de 2n
i 4t d’ESO han rebut durant sis
mesos les classes que els ha
impartit una actriu professional,  >> Els alumnes dirigits per Sirvent

Cristina Sirvent, membre de la
companyia de dansa teatre Mar-
ta Carrasco

 >> Un moment de l’actuació teatral

Grups montcadencs al Connecta’06
Les formacions montcadenques Cram i Alerta Roja participa-
ran al concurs musical que es desenvoluparà en el marc del
Connecta’06, la trobada de joves independentistes promoguda
per les joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sant
Cugat del Vallès el proper 20 de maig. LR

IES LA RIBERA

IES LA RIBERA

IES MONTSERRAT MIRÓ

PEDRO BACA

�Fira de segona mà a Terra Nostra
Coincidint amb Sant Jordi, la Comissió
de Festes de Terra Nostra va organitzar
una fira per vendre objectes de segona
mà i roses de Sant Jordi el passat 23
d’abril. Els diners recaptats es destinen
a sufragar part de les activitats orga-
nitzades per l’entitat. LR

PILAR ABIÁN

SÍLVIA ALQUÉZAR

�El DVD del Carnaval, a la venda
A partir del 5 de maig ja es pot adquirir el DVD amb imatges
de la preparació i la celebració de la Rua de Carnaval 2006
que ha editat l’Ajuntament. El preu del document és de 6 euros
i es pot adquirir a la regidoria de Cultura (Domingo Fins, 15)
i a l’Auditori Municipal. LR
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Les ‘miss’ dels cinquanta
el retro-visor

Angela García, pubilla de Montcada el 1958, va passar a la final de Catalunya

laura grau

ARXIU A.GARCÍA

 >>  Angela García, al fons a la dreta, va participar en diversos concursos

L’elecció de pubilla és una
tradició catalana que s’ha anat
perdent en els últims anys, tot i
que encara hi ha pobles on se
celebra, coincidint amb la festa
major. De fet, fins fa pocs anys,
Mas Rampinyo encara triava la
seva representant per participar
a l’edició comarcal.
Durant el règim franquista
aquest costum es va mantenir.
El setmanari d’informació lo-
cal Moncada del Nadal de 1958
es feia ressó de la participació
de la pubilla de Montcada
d’aquell any, Angela García, a la
final de Catalunya, que es va
celebrar al Palau Municipal
d’Esports de Barcelona.
Angelita, de 16 anys, no va gua-
nyar el preuat guardó que va ser
per a la pubilla comarcal de
Sabadell. El veredicte no va
agradar gens el cronista que
qüestiona en diversos moments
de l’article els criteris de l’elecció.

Votacions. La guanyadora
del certamen es decidia en fun-
ció de la quantitat de butlletes
que enviaven els habitants de
cada poble votant la seva
representant. Aquestes butlletes
només es podien aconseguir

mitjançant la compra del diari
Solidaridad Nacional. En aquella
època la distribució de premsa
diària a Montcada era molt pre-
cària i, per tant, era difícil com-
petir amb ciutats com Sabadell
en el nombre de butlletes de su-
port a la candidata. El cronista
també insinua que la guanyadora

no era ni la més guapa ni la més
simpàtica. Però Angelita, molt
correcta, es mostra d’acord
amb el veredicte i contenta  d’ha-
ver participat en el que li va
semblar un conte de fades: “No
tinc paraules per expressar la
grandiositat de l’espectacle!
Tot va ser sublim!”.

en 2 minuts...

�

�

�

L’ABI estrena president
L’ABI estrena nou president després de la dimissió de David
Calvano. El passat 19 de març va acabar el termini per pre-
sentar candidatures per a la presidència, amb l’única concurrència
de la junta que hi havia fins ara, encapçalada per Miquel Àngel
Gràcia, vicepresident a l’equip de Calvano. En el moment de
tancar aquesta edició era previst que les eleccions es fessin el 4
de maig. Segons Gràcia,  “els membres de la junta, segui-
rem sent, de moment, els mateixos que fins ara, i man-
tindrem l’objectiu de seguir amb el procés d’adequació
de les instal·lacions a les exigències legals actuals i a la
modernització dels diferents espais, per poder aportar
al poble més espais de reunió, associació i activitat cul-
tural.”. La junta la formen Antoni Amenós, Xavier Paredes,
Montserrat Ribera, Jordi Sànchez, Oriol Recasens, Albert Espel
i Juli Guiu. SH

La Montcada dels 50
Del 10 al 24 de maig la Fundació Cultural acollirà la mostra
Montcada: imatges dels anys 50. Temps difícils, formada per
fotografies del fons documental de l’entitat i, en gran part, per
material de Jaume Ribera, soci de l’entitat. L’exposició vol
exposar les condicions de vida dels montcadencs durant els
anys de l’autarquia econòmica i el règim franquista. LR

Ajornada l’estrena de La Salle
El grup de teatre de La Salle estrenarà el seu espectacle Rock
Vision el proper 13 de maig i es representarà els dies 21, 27 i 28
de maig i 11 i 17 de juny. El muntatge, on participa una trentena
d’actors, recrea una revolució musical al món futurista Ga-Ga,
ubicat a l’any 2320. La direcció va a càrrec de M. José Ezquerra,
M. Carmen Martín, Sergio Martín i Joan Asbert. LR

�Premi per a Miquel Parreño
El fotògraf  de l’AFMiR, Miquel Parreño, va obtenir a
començament d’abril el Premi Caixa Terrassa de Fotografia dotat
de 6.000 euros per un conjunt de tres retrats que va realitzar
durant un viatge a Malí. LR
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BÀSQUET. GRUP C DE LA LLIGA EBA

El Valentine diu adéu a la fase
d’ascens a manca d’un partit

Els montcadencs depenien dels resultats d’altres equips per aconseguir el passi al Campionat d’Espanya
FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

El Valentine masculí ja no té op-
cions de classificar-se per al play-
off  d’ascens. A manca d’un partit
perquè acabi la fase regular de
Lliga EBA, el conjunt mont-
cadenc no podrà repetir l’èxit de
la temporada passada i estar
entre els millors equips estatals
en la lluita pel títol. El Montcada,
que depenia dels resultats d’altres
clubs per obtenir el passi a la fase
final, va guanyar l’Alaior de Me-
norca per 84-65 en la penúlti-
ma jornada el 29 d’abril al
pavelló Miquel Poblet. El
triomf no va ser suficient per
arribar al darrer matx amb
possibilitats de quedar tercer i
anar a la fase estatal, ja que el
Granollers va donar la sorpresa
i va vèncer a la pista del Prat –ja
classificat– per 64-71. El conjunt
del Vallès Oriental ha donat un
pas endavant en l’obtenció de
l’única plaça que encara falta per
decidir quina plantilla l’ocuparà.
Precisament, el Valentine visitarà
la pista del club vallesà en la
darrera jornada de lliga, el 6 de
maig. L’equip local ocupa la
sisena posició del Grup C amb
16 victòries i 13 derrotes, em-
patat amb el Tarragona i l’Olesa.

Igualtat. La Lliga EBA s’ha
caracteritzat aquesta temporada
per la competitivitat entre les
diferents plantilles. Només hi ha
hagut dos equips –Grupotel i
Prat– que no han patit en cap
moment per assegurar la per-
manència en la categoria, que en-
guany perdran cinc clubs per la
reestructuració prevista per la
Federació Espanyola de cara la
pròxima campanya. El Valen-
tine, amb una plantilla més limi-
tada que en temporades ante-

sílvia alquézar
redacció

 >>  El base Jordi Acero ha abandonat la disciplina del club a les darreres jornades per motius laborals

EL TÈCNIC SEGUIRÀ A LA BANQUETA
pròxima temporada

El tècnic César Saura seguirà
la temporada vinent a la ban-
queta del Valentine masculí.
Aquesta ha estat la primera
decisió de la directiva cara a
la pròxima lliga, en la qual es
preveuen canvis en la plantilla
“per reforçar els punts més
febles d’enguany”, ha avan-
çat l’entrenador, qui ha mani-
festat que es troba bé al club
montcadenc. Per la seva
banda, el president, Pere Oli-
va, ha lloat la tasca de Saura
i dels jugadors perquè en-
guany s’ha lluitat fins a l’últim
moment per estar entre els
tres millors classificats. “Es-
tem contents del treball de
la plantilla perquè, tot i
disposar pràcticament d’un

>>BÀSQUET FEMENÍ

El Valentine femení lluita per
eludir el playoff de descens al
Grup Segon de Primera Cata-
lana, que hauran de jugar els
clubs classificats entre l’onzena i
la catorzena posició. Queden
tres jornades perquè acabi la
competició i les montcadenques
es troben a la desena posició
amb 12 victòries i 15 derrotes,
a tan sols una de la fase de des-
cens. L’equip que dirigeix Marc
Fabregat ha perdut els dos
darrers partits. En l’última jor-
nada va caure a la pista de l’Olot
per 62-57, en un matx intens on
el Montcada només va poder
comptar amb 6 jugadores a cau-
sa de les baixes per lesió de la
pivot Mireia –que l’han d’operar
del menisc– i l’aler Vero, i les
absències per motius personals
d’Anna i Mar. Malgrat això, el
Valentine va exhibir un bon
nivell de joc i va tenir opcions
de guanyar fins als darrers ins-
tants. En la recta final de lliga, el
Montcada ha d’enfrontar-se
contra dos rivals de la part alta
–Sant Adrià i Gramenet– i el
Ronda, el penúltim.

El Valentine
lluita per eludir
el playoff de

descens
sílvia alquézar
redacció

 >> El Valentine és al desè lloc

LAURA GRAU

 >> César Saura

riors, ha fet una lliga una mica
irregular, amb algunes derrotes
inesperades al pavelló Miquel
Poblet com davant de l’Andorra
i l’Esplugues. Malgrat això, el
tècnic, César Saura, ha fet un
primer balanç positiu. “Ens ha
faltat regularitat per estar a
dalt”, ha reconegut l’entrenador
qui ha afegit que el que més li ha
preocupat és mantenir la cate-
goria. En la recta final de la lliga,
el Valentine no ha pogut comp-
tar amb el base Jordi Acero, que
ha causat baixa per motius labo-
rals. Per suplir la seva marxa, el
club ha pujat al primer equip el
jugador Carles Sàmper, del
sènior B, que ja va debutar con-
tra el Mataró amb una bona
actuació. El Montcada va
vèncer el conjunt del Maresme
per 77-84.

sol base i tenir un pressu-
post molt limitat, hem donat
la cara fins al final de la
temporada”, ha dit Oliva. La
directiva parlarà amb els
jugadors en acabar la lliga. SA
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El Sant Joan va vèncer el Mo-
lletense, el líder del Grup Novè
de Segona Regional, per 1-2
amb gols de Juanqui i Ivan Sali-
nas. Els montcadencs van exhi-
bir un bon nivell de joc davant
un rival que aspira a pujar de
categoria. L’equip es troba a la
cinquena posició amb 55 punts.
En la recta final de la tempora-
da, el club ha incorporat l’in-
terior montcadenc Jordi García,
que ara fa tasques de lateral a
causa de diverses baixes a la
plantilla. D’altra banda, l’entitat
ha convocat el 19 de maig
l’assemblea anual de socis on es

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan s’imposa
al Molletense, el líder

sílvia alquézar
redacció

SANT JOAN

El CD Montcada segueix en
ratxa en l’últim tram de la lliga
del Grup Primer de Preferent.
En les dues darreres jornades ha
aconseguit dos resultats positius:
un empat a un al camp del Tara-
dell, el segon classificat, i una vic-
tòria per 2-1 contra el Cerda-
nyola de Mataró al camp muni-
cipal de la Font Freda. En aquest
matx, l’autor dels gols va ser el
capità Sergio. El migcampista
Xavi Alonso va ser expulsat al
minut 35 per targeta vermella
directa després d’una picabaralla
amb un rival. Tot i tenir un home
menys, el Montcada va domi-
nar el partit fins al final. A man-

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

Bons resultats del Montcada
sílvia alquézar
redacció

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> El Montcada ha millorat molt el seu joc en el tram final de la lliga

 >> Jordi Garcia

farà balanç de la temporada ac-
tual i es començarà a planificar
la vinent. La reunió començarà
a les 20h i el lloc encara està per
determinar, tot i que possible-
ment tindrà lloc al CEIP El
Viver de Can Sant Joan.

ca de quatre jornades perquè
acabi la lliga, el Montcada és el
setè classificat amb 44 punts. El
tècnic del Montcada, Toni Ca-
rrillo, va fer debutar al darrer
matx el central Rafa a causa de

les nombroses baixes a la plan-
tilla. L’última ha estat la marxa
del migcapista Pinto, que ha
fitxat pel Palau, entrenat pel
montcadenc Rafa González,
extècnic del Sant Joan.

lluís maldonado
pla d’en coll

 >>L’entranador Marcello Magalhaes i Edesio en el penúltim partit disputat al pavelló Miquel Poblet

Carrero: “Si no hi ha diners, l’any
vinent no hi haurà primer equip”

>> FUTBOL SALA.  Divisió de Plata

ANOTNIO ÚBEDA

PARRA: “S’ESTAN INTENSIFICANT LES
GESTIONS PER AJUDAR EL CLUB”

òptica municipal

El president del Grundig
Mobile, Eusebio, s’afanya tre-
ballant aquests dies per asse-
gurar un projecte esportiu per
la temporada vinent, després
que el primer equip no s’hagi
classificat per disputar els
playoffs d’ascens a Divisió
d’Honor. “Ara per ara no
tenim els diners necessaris
per confeccionar una planti-
lla competitiva” asegura .
La marca Grundig s’havia
compromés amb l’entitat
durant una temporada, i amb
voluntat de continuïtat si
l’equip pujava a la màxima
categoria. “Sense el patroci-
nador no podem fer front al
pressupost que comporta fer
una plantilla amb garanties”,
diu Carrero qui creu que
“Montcada té posat el llistó
molt alt, i si no hi ha un
mínim de qualitat per optar
a l’ascens, no paga la pena
tirar endavant”, conclou.
“Aquest equip està fent gran
aquesta ciutat i mai no hem
tingut l’ajuda necessària”.
Ara Carrero demana “impli-
cació i ajuda” al consistori
perquè considera que la tasca
que fa el club no s’ ha vist mai
recompensada. “Portem el
nom de Montcada a Cata-
lunya i Espanya, on es res-
pecta el nom de Montcada, i
hem portat 8 jugadors a la
selecció catalana en catego-
ries sub 15 i cadet”, diu. El
president proposa que s’ajudi
més als equips esportius:
“Avui és el futbol sala, i demà
serà el futbol o el bàsquet”.

que ha aconseguit  l’entitat en
el panorama nacional del futbol
sala. L’Ajuntament atorga
anualment una subvenció que
el club destina als equips de
la base. LM

El Marfil, amb un gol a 10 segons pel final, deixa al Grundig fora dels playoffs, tot i la golejada al Perfiles

 >>El regidor d’Esports Juan Parra

SÍLVIA ALQUÉZAR

Decepció. Per a Carrero no
haver pogut lluitar fins al fi-
nal per optar a la màxima
categoria ha significat una
decepció: “Hem fet un gran
esforç per tenir la millor plan-
tilla de la història” però reco-
neix que les lesions al principi
de la temporada i alguns
errors comesos al final els han
portat a quedar-se a les portes
de l’ascens. “Aquesta ha estat
una de les pitjors temporades
per la categoria de l’equip”,
opina. Carrero, però, està
convençút que si la plantilla
s’hagués classificat per jugar els
playoffs aquesta temporada,
l’equip hauria pujat, “no tinc
cap dubte”, afirma.

El regidor d’Esports, Juan Pa-
rra (PSC), s’ha reunit amb la
direcció del club i els ha trans-
més que “s’estan intensifi-
cant les gestions, tot i la difi-
cultat que representa par-
lar de quantitats tant altes”.
Parra assegura que el club
tindrà l’ajuda de l’Ajuntament,
tot i que ha aclarit que les xifres
que l’entitat necessita per a la
confecció del primer equip són
molt altes. “Arribarem on po-
dem”, comenta el regidor qui
ha reconegut l’esforç que fa el
president cada any i el prestigi

>>EL TÈCNIC

El Grundig Mobile no jugarà
el playoff d’ascens a Divisió
d’Honor. Els montcadencs
han acabat quarts del Grup B
de la Divisió de Plata amb 59
punts, empatats amb el Mar-
fil Santa Coloma, que s’ha
classificat perquè té al seu fa-
vor la mitjana de gols parti-
cular amb el Grundig. El passi
a la fase final es va decidir a
l’última jornada, el 22 d’abril.
El Montcada va superar el
Perfiles Sintal per 6-0, però els
colomencs van guanyar a la
pista del Lleida per 4-5 amb
un gol als darrers segons. En
acabar el matx, el tècnic Mar-
cello Magalhaes va aprofitar
els micròfons de Montcada
Ràdio per fer balanç i aco-
miadar-se de l’afició.
-El miracle no s’ha produït.
-És un fracàs esportiu. S’ha de
valorar l’esforç del club per
fer una plantilla pensada per
pujar, però ara cadascú ha
d’assumir la seva part de cul-
pa. En nom del grup vull do-
nar les gràcies a totes les per-
sones que ens han animat.
-Què passarà ara?
-No ho sé. Hi ha hagut moltes
errades des del principi. Crec
que a nivell esportiu el club
hauria de fer un replanteja-
ment i preparar un projecte
sòlid. Potser no cal gastar
tants diners.
-Seguirà a la banqueta?
-La continuïtat no depèn del
que jo vulgui. Estic trist
perquè el projecte ha estat un
fracàs. El club sempre m’ha
tractat molt bé.

‘És un fracàs
esportiu no

passar a la fase
d’ascens’

lluís maldonado
pla d’en coll
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La Salle masculí es classifica a
l’última posició a la fase pel títol

sílvia alquézar
redacció

>> HANDBOL. Primera Catalana

La Salle masculí ha acabat la fase
pel títol de Primera Catalana a
l’última posició amb 4 punts
empatada amb el Bordils, des-
prés de perdre a la pista del Sant
Cugat per 28-26 a la darrera
jornada, disputada el 22 d’abril.
Les lesions d’homes importants
en l’esquema de l’equip –Xavi
Martín i Xavi Benítez– han con-
dicionat la plantilla en el grup
dels sis millors clubs de Cata-
lunya de la categoria. Tot i que-
dar en darrer lloc, la imatge del
bloc que dirigeix Jaume Puig no
ha estat dolenta, ja que ha perdut
tres partits d’un sol gol.

Valoracions. “Hem donat
la cara, ens queda la sensació
que podríem haver fet més,
però les baixes ens han con-
dicionat”, opina el tècnic qui,
en línies generals, està satisfet
amb el rendiment de la plantilla

>> ESCACS. Fase final de la Copa Catalana

Els dos conjunts locals
queden en segon lloc

LA SALLE ISTE ES JUGARÀ LA PERMANÈNCIA EN UN PARTIT
el femení

La Salle ISTE encara no sap
si la temporada vinent con-
tinuarà sent equip de Primera
Catalana. En el moment de
tancar aquesta edició, el club
local ha d’arribar a un acord
amb el Sant Esteve Ses-
rovires per disputar un partit
ajornat de lliga. El matx és
molt important perquè servirà
per decidirà quin club con-
tinuarà a la categoria, ja que
el Montcada és el quart per

La UE Montcada ha tornat a
aconseguir un nou èxit aquesta
temporada. Els conjunts de Di-
visió d’Honor i de Preferent han
quedat en segona posició a les
seves respectives categories a la
Copa Catalana. La fase final,
amb 40 clubs participants, es va
disputar el 30 d’abril al Vendrell
(Tarragona). L’equip A va per-
dre a la final contra el Lleida –
que es va reforçar amb 3 grans
mestres– per 2’5 a 1’5. Els juga-
dors del primer equip van ser el
gran mestre Radek Kalod i els
mestres internacionals Arturo
Vidarte, Marcelo Panelo i Josep
Maria Hernando. Pel que fa al
Preferent, va empatar a 2 en la
final contra el Sant Andreu, que
es va proclamar campió per
tenir millor coeficient de punts.

El Cim tanca la temporada d’esquí
El Centre Excursionista de Montcada, el Cim, ha tancat la tempo-
rada d’esquí amb un balanç positiu. L’última sortida va ser la que
va tenir lloc a l’estació francesa de La Plagne, als Alps, coincidint
amb les vacances de Setmana Santa. Hi va participar un total de
54 persones. L’entitat farà l’any vinent una campanya per captar
nous aficionats a la neu. D’altra banda, el Cim organitza el 6 i el 7
de maig la vintidosena edició de la Marxa a Peu a Montserrat. SA

perquè s’ha complert amb es-
creix l’objectiu inicial de man-
tenir la categoria. En aquest
sentit també s’ha manifestat el
president de La Salle, Josep
Maresma, el qual valora posi-
tivament la feina de l’equip:
“Som el sisè millor equip de
Catalunya d’un total de 16

clubs de Primera”. La Salle ha
començat a disputar  la Copa
Catalana, on jugarà amb La
Roca, el Sant Esteve de
Sesrovires –de Primera Estatal–
i el Barberà, també a Primera
Catalana. Els locals van debutar
amb una derrota contra el Sant
Esteve per 24-29.

la cua amb 9 punts, a un
d’avantatge del Sant Esteve
que és antepenúltim i ocupa ja
plaça de descens.

Indignació. La història
d’aquest enfrontament ha in-
dignat l’entitat montcadenca,
que fins i tot es va arribar a
plantejar no jugar el matx tot i
perdre la categoria. El partit s’ha
ajornat tres vegades, sempre
per problemes del Sant Esteve.

L’última va ser el 5 d’abril a la
pista del Vallès Oriental. El
rival, entrenat pel sotpresident
de la Federació, no es va
presentar al·legant que des-
coneixa la data. “No ente-
nem com en l’època de les
comunicacions hagi passat
això”, opina el president de
La Salle, Josep Maresma. El
Montcada proposarà jugar el
partit el segon cap de setmana
de maig. SA

sílvia alquézar
redacció

L’equip B està composat per
Eugenio Romero, Jesús Carras-
co, Antonio Gil i Joaquim
Martin. D’altra banda, set juga-
dors de la UE Montcada van
participar al torneig de festa
major de Balsareny, pertanent al
Circuit de Ràpides de la Cata-
lunya Central. Jesús Carrasco va
guanyar el campionat amb 7’5
punts, seguit per Joaquí Martín
amb els mateixos punts.

 >> La Salle ha quedat el sisè millor equip de Catalunya de Primera

LAURA GRAU

EL CIM

 >> El primer equip a la Copa

UE MONTCADA
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 >> Els participants del Club l’Alzina Sport al Campionat de Catalunya

>> WU-SHU. Campionat de Catalunya

L’Alzina Sport de Terra Nostra
triomfa amb vuit medalles

sílvia alquézar
redacció

més en 2 minuts

L’equip aconsegueix l’ascens a Segona Regional
La UE Santa Maria ha aconseguit l’ascens a Segona Regional a manca de dues jornades perquè acabi
la competició a Tercera Regional. Els montcadencs estan fent una temporada excel·lent, ja que no han
perdut cap partit de lliga. En la darrera jornada, el Santa Maria va vèncer el Parera a domicili per 2-
7 i va sumar els tres punts que li faltaven per assegurar-se l’objectiu inicial de la temporada. El president,
Ricardo Moya, ha lloat la trajectòria de la plantilla: “Sabíem que era difícil, però crec que la clau
de l’èxit és el bon ambient entre els jugadors, els tècnics i la directiva”. El club premiarà
l’equip amb una sortida de cap de setmana. SA

UE SANTA MARIA. FUTBOL> Tercera Regional

LA SALLE B.HANDBOL>
2a Catalana

El sènior masculí
acaba l’antepenúltim
El sènior B ha acabat antepe-
núltim a Segona Catalana amb
16 punts, una classificació que
l’impedeix mantenir la categoria
assolida l’any passat. SA

El club de wu-shu l’Alzina
Sport de Terra Nostra ha acon-
seguit uns resultats excel·lents al
Campionat de Catalunya, dispu-
tat el 23 d’abril a Sant Carles de
la Ràpita (el Montsià). En total,
l’entitat local va guanyar vuit
medalles: 4 d’or, 3 de plata i 1
de bronze. En sèniors, Emilio
Guirado i Òscar Cendón van
obtenir el primer lloc a la
modalitat de sanda –combat–
en la categoria de menys de 70 i

ALZINA SPORT

en 2 minuts...

�Cera, segon al Gran Premi Gaudí

�Rescat d’un membre del CEAV

�Èxit del CC Montcada a Òdena

El montcadenc Carles Cera va ser el segon sènior no profes-
sional de la vintidosena edició de la Milla de la Sagrada Família-
Gran Premi Gaudí, que va tenir lloc el 23 d’abril i va comptar
amb la participació prop de 1.100 atletes de totes les edats.
L’esportista de Can Cuiàs va recórrer la distància de 1.600 metres
en un temps de 4 minuts i 25 segons. SA

El Club Ciclista Montcada –patrocinat per
Construcciones Alcaraz i Saunier Duval– va
fer un excel·lent paper al Gran Premi
d’Òdena, disputat el 23 d’abril. En la
classificació general, Ibon Zugasti va ser
cinquè; a la categoria sot-23 i sot-21, Aleix
Fàbregas –a la foto– va acabar el primer,
mentre que el CC Montcada va ser el millor
equip en el grup dels sot-23. La pròxima
cita del club montcadenc és el Gran Premi de Vila-real (Castelló)
els dies 7 i 8 de maig. SA

Un membre del Centre Espeleològic Alpí Vallesà (CEAV), va
haver de ser rescatat pels bombers de la Generalitat després de
quedar penjat més d’una hora al pont tibetà de la Via Ferrata de
les Baumes Corcades de Centelles. L’incident es va produir el
passat 22 d’abril i va quedar només en un ensurt amb un final
feliç. LR

�Torneig de petanca a la Muntanyeta
L’AV Font Pudenta-Muntanyeta va
organitzar el 30 d’abril un torneig de
petanca al barri obert a totes les edats.
La participació va ser força positiva. A
la foto, un dels participants fent un llan-
çament. La jornada, que va comptar
amb l’assistència d’autoritats municipals,
també va incloure un esmorzar per als veïns i jugadors.  LR

75 quilos respectivament.
L’adult Ivan Muñoz va acon-
seguir el guardó d’argent en el
pes de menys de 80 quilos.
D’altra banda, Guirado també
va quedar campió a l’especialitat
de tradicional sud, coneguda
popularment com kung-fu.

Infantils. Els més petits
també van fer un bon paper al
torneig català. Sergio García va
ser el primer en kung-fu de 6 a
10 anys, mentre que Cintya Sán-
chez va ser segon a la mateixa

modalitat a la categoria de 10 a
14 anys. En semisanda –combat
sense puny ni puntades a la cara–
Julio Álvarez va acabar a la
segona posició en el grup de
participants de 6 a 10 anys, men-
tre que el seu company Alan
Guerra va ser tercer.
Els tres medallistes sèniors de
l’Alzina Sport participaran els
dies 19, 20 i 21 de maig al Cam-
pionat del Món de wu-shu mo-
dern i taulu tradicional (Copa
Daniele Fulvi), que es disputarà
a Perugia (Itàlia).

CC MONTCADA

SÍLVIA ALQUÉZAR

LAURA GRAU

SILVIA DÍAZ

EF MONTCADA.
FUTBOL> Segona

Al sisè lloc
L’EF Montcada ha acabat la lliga
al sisè lloc del Grup Segon de
Segona Divisió amb ? punts. A
la darrera jornada, el conjunt
local va perdre al camp del
Maurina Egara per 3-0. SA

classificacions
FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornada 30
Grundig-Perfiles 6-0
Equip Pj. Pt.
1 València 29 65
2 Barça 29 63
3 Marfil 29 56
4 Grundig 29 56

Primera B. Grup 1
Jornades 27 i 28
GrundigB-Blanesport6-4
C. Molina-GrundigB 5-3
Equip Pj. Pt.
1 Metacom 28 67
2 Figueres 26 59
3 Manlleu 27 52
16 Grundig B 28 18

Primera Terr. Grup 2
Jornades 27 i 28
C. Cuyàs-Dosrius 7-6
Can Raimi-C. Cuiàss.r.
Equip Pj. Pt.
1 Català 26 55
2 Xocola 29 54
3 Olímpic 26 52
9 Can Cuiàs 27 37

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 28 i 29
Mataró-Valentine 77-84
Valentine-Alaior 84-65
Equip Pj. Pt.
1 Grupotel 29 51
2 Prat 29 50
3 Granollers 29 47
6 Valentine 29 45

1a Catalana. Grup 1
Jornades 27 i 28
Terrassa-Mont. B 84-47
Llinars-MontcadaB78-73
Equip Pj. Pt.
1 Mollet 28 49
2 S. Terrassa 28 49
3 Garriga 28 48
15 Montc. B 28 34

Ct. Territorial. Grup 5
Jornades 26 i 27
Elvira-Montserrat 76-53
Horta-Elvira 54-69
Equip Pj. Pt.
1 St. Gabriel 26 46
2 SESE 25 45
3 Gràcia 25 45
7 Elvira 24 39

1a Catalana Fem. Grup 2
Jornades 26 i 27
Valent.-Lluïsos 49-60
Olot-Valentine 62-57
Equip Pj. Pt.
1 SESE 26 47
2 St. Adrià 26 47
3 Gramenet 27 46
10 Valentine 27 39

3a Catalana Fem. Grup 4
Jornades 26 i 27
Ateneu-ElviraA 45-51
ElviraA-Vilatorra. 62-45
Equip Pj. Pt.
1 Disseny 26 52
2 St. Celoni 27 47
3 Elvira A 25 46
4 Torelló 26 43

Ct. català B Fem. Grup 1
Jornades 26 i 27
St. Joan-Calella 35-40
St. Ramon-ElviraB 58-38
Elvira B-St. Joan a.
Equip Pj. Pt.
1 CIC 25 49
2 El Social 25 48
3 St. Ramon 24 44

5 Elvira B 23 40
15 C.St. Joan 24 28

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 29 i 30
Taradell-Montcada 1-1
Montcada-C.Mataró 2-1
Equip Pj. Pt.
1 Caprabo 30 64
2 Taradell 30 56
3 L’Escala 30 56
8 Montcada 30 44

2a Regional. Grup 9
Jornades 29 i 30
St. Joan-Martorelles0-1
Molletense-St. Joan1-2
Equip Pj. Pt.
1 Molletense 30 67
2 Franqueses 30 66
3 Vilanova 30 65
5 Sant Joan 30 55

3a Regional. Grup 17
Jornades 25 i 26
Sta Maria-Parc 5-4
Parera-Sta Maria 2-7
Equip Pj. Pt.
1 Santa Maria 22 55
2 Pujadas 23 51
3 Eixample 22 43
4 Sarrià 22 40

2a Divisió Fem. Grup 2
Jornades 25 i 26
EFMont.-Sta. Eulàliaa.
Maurina-Montcada 3-0
Equip Pj. Pt.
1 Manresa 24 55
2 St. Andreu 24 51
3 Maurina 24 50
6 EF Montca. 23 34

HANDBOL

1a Catal. Mas. Fase títol
Jornada 10
Sant Cugat-SalleA28-26
Equip Pj. Pt.
1 Palautordera10 17
2 Banyoles 10 16
3 GEIEG 10 15
6 Salle A 10 4

Copa Catalana masculí
Jornada 1
SalleA-St. Esteve 24-29
Equip Pj. Pt.
1 La Roca 1 2
2 St. Esteve 1 2
3 Salle A 1 0
4 Barberà 1 0

2a Catal. Mas. Grup B
Jornada 26
SalleB-Vendrell 30-35
Equip Pj. Pt.
1 Pardinyes 26 48
2 Sabadell 26 42
3 Sant Fost 26 38
12 La Salle B 26 16

Copa Catalana femení
Jornades 1 i 2
SalleA-Gavà 20-33
Franques.-SalleA 33-20
Equip Pj. Pt.
1 Franqueses 2 2
2 Gavà 2 2
3 Sant Quirze 2 0
4 La Salle A 2 0

ATLETISME

Milla Sagrada Família
-Sènior masculí
2 Carlos Cera
   Víctor González
-Veterà masculí
21 Ildefonso Teruel

CB MONTCADA B.
BÀSQUET> Primera

Derrota clau a Llinars
El sènior B del CB Montcada,
format bàsicament per jugadors
del conjunt sot-21, va perdre a
la pista del Llinars B, últim
classificat, per 78-73 a la
pròrrga. Els montcadencs han
donat un pas enrera en la lluita
per eludir el descens directe. SA

FUTBOL SALA>

BÀSQUET> Territorials

Tram final
El Grundig afronta el tram fi-
nal de la lliga de Primera estatal
B. Queden dos partits i es troba
a l’últim lloc amb 18 punts. A
les últimes jornades, va vèncer
el Blanesport per 6-4 i va perdre
contra el Molina per 5-4. SA

Ajornat el derbi local
El derbi local entre l’Elvira
Cuyàs A i el Can Sant Joan es
va ajornar el passat 30 d’abril
i es disputarà el 20 de maig al
pavelló Miquel Poblet.  SA
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>> FINAL DE CURS ESPORTIU. Jornades de cloenda

Segona trobada d’esports de
secundària, amb més equips

Les instal·lacions de l’IES Mont-
serrat Miró i del col·legi La Salle
acolliran el 20 de maig la segona
Trobada d’Esport de Secundària,
organitzada pel Consell de l’Es-
port Escolar de Montcada
(CDEM) i l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure (IME). L’ob-
jectiu és “promoure l’esport a
l’adolescència i mostrar públi-
cament el ventall d’equips i
disciplines que es poden prac-
ticar a nivell escolar”, ha expli-
cat el president del CDEM, Agus-
tín Fuertes.
Pel que fa a la festa de cloenda de
l’esport escolar tindrà lloc el 27
de maig al Parc de les Aigües, on
es donaran els premis als millor
classificats de la temporada. Els
participants viuran una jornada de
germanor i diversió, amb atrac-
cions per als més petits, per als
joves, i amb un dinar conjunt.

Altres cites . El Viver
comença la festa el 5 de maig a la
tarda, amb la presentació de tots
els equips de l’escola i activitats de
bàsquet i futbol sala. La festa gran
serà el 6 de maig. Al matí hi haurà

silvia díaz

redacció

>> NATACIÓ. Campionat de Catalunya

Els sis integrants de l’Escola
de Natació de Montcada que
van disputar la Territorial de
Sallent el 22 d’abril s’han clas-
sificat per a la final de Cata-
lunya que es disputarà el 13 de

maig a Igualada. Es tracta de
les benjamins Mireia Prats i
Clara Romero, l’aleví Lester
Escrigas i els infantils Ana
Suárez, Marta Sánchez i Jau-
me Jiménez. SD

>> COMARCALS. Resultats locals

Dos equips alevins queden en primer lloc

Els equips alevins del Sagrat Cor
d’handbol i d’El Viver de futbol
sala van quedar en primer lloc a
les finals comarcals que es van
disputar el 22 d’abril. El Sagrat
Cor va jugar a Barberà i va guan-
yar a l’Handbol Cerdanyola i al
CEIP Anselm Clavé de Ripollet.
El Viver de futbol sala va assolir
la primera posició a Cerdanyo-
la, davant el Badia, el Carles
Buigas (Cerdanyola) i el Roser
(Ripollet). En la categoria aleví
no hi ha fase Territorial i, per
finalitzar la temporada, la Unió
de Consells Esportius Escolars
de Catalunya (UCEC) organitza
una trobada lúdica i esportiva el
3 de juny a Terrassa.

Fase de Montcada. Pel
que fa a la competició de bàsquet
aleví, la final comarcal es va dis-
putar al pavelló Miquel Poblet de
Montcada i hi va participar el
Viver, que va quedar segon, jugant
contra el CP Bellaterra (Cerda-
nyola) i el Gassó (Ripollet), equip
que va guanyar el triangular.
Un altre torneig que es va dispu-

silvia díaz

pla d’en coll

SILVIA DÍAZ

 >> L’aleví de bàsquet del Viver amb el trofeu de segon classificat

Sis nedadors a la final

El Sagrat Cor d’handbol i el Viver de futbol sala guanyen les seves respectives competicions  --  Montcada acull el comarcals de bàsquet

DAVID GONZÁLEZ

 >> L’equip del Sagrat Cor que va obtenir el primer lloc a les comarcals

ARXIU/SILVIA DÍAZ

 >> Els jugadors alevins de futbol sala del Viver

tar el 22 d’abril va ser la fase co-
marcal de futbol sala infantil. El
representant local va ser l’AE Can
Cuiàs i va quedar quart, contra
l’Anselm Clavé de Ripollet, el
Badia i el Forat del Vent (Cer-
danyola). En handbol infantil
femení, La Salle es va classificar
directament a la fase sectorial i va
perdre el partit davant el Molins
de Rei, el 29 d’abril a Castelldefels.

exhibicions de karate i un concurs
de bàsquet de KO, organitzat pel
CEB Can Sant Joan. A la tarda
tindran lloc més activitats de
bàsquet i futbol sala i una exhi-
bició de psicomotricitat i de dansa
d’alumnes i mares. El 6 de maig,
el Font Freda celebrarà la seva
jornada. Al matí hi haurà una
gimcana, jocs, tallers i una “batu-
cada montcadeira”. Els partits de
futbol dels equips del centre co-
mençaran a les 10h i duraran fins
les 12h, hora de exhibicions de
multidansa, arts marcials i psico-
motricitat. A la tarda, a les 15.45h
hi haurà la primera pedalada in-
fantil urbana, un espectacle de
màgia i un partit de pares i un altre
de mares. El 13 de maig és la festa

del Turó, que ha programat ac-
tivitats lúdiques al matí, amb tallers
i exhibicions, i a la tarda, com-
peticions esportives dels alumnes
i els pares. També el 13 de maig
és la jornada del Mitja Costa, amb
una matinal de futbol, psicomo-
tricitat i multiesport amb els alum-
nes, i, a la tarda, partits d’exalum-
nes i pares i mares.
Les festes del Pare Coll del Sa-
grat Cor comencen el 13 de
maig recuperant els partits en-
tre equips de l’escola i d’altres
centres de Montcada. Durant
la setmana hi haurà les festes del
bàsquet, futbol sala, handbol i
psicomotricitat. La cloenda se-
rà el 20 de maig amb el lliura-
ment de premis esportius.

>> IME. Activitats d’estiu

Comencen les inscripcions
Els interessats a participar al
Torneig de Futbol Sala d’estiu es
podran inscriure del 8 al 18 de
maig, a les oficines de l’IME (c/
Tarragona, 32), de dilluns a dijous
de 9 a 13h i de 17 a 19h. La quota
és de 360 euros. La lliga es
disputarà del 10 al 12 de juliol al
pavelló Miquel Poblet. Del 15 de
maig al 20 de juliol es podran ad-

quirir abonaments per a la pisci-
na d’estiu, al preu de 46,90 euros
en individual i 73,85 euros
l’abonament familiar. Els majors
de 65 any tindran un 50% de des-
compte.
Els bonus s’han de recollir a les
oficines de l’IME, de dilluns a
dijous de 9 a 13 i de 17 a 19h i els
divendres de 9 a 13h. SD

 >> El grup que va anar a Territorials, amb l’entrenadora, Irene Díaz

Trobada benjamí. La
UCEC ha organitzat aquest any
la Trobada d’Esport Escolar
Benjamí al Parc Catalunya de
Sabadell (26 d’abril), una acti-
vitat similar a la Trobada Aleví
que es va celebrar a Montcada
l’any passat. En aquella ocasió
els representants locals van ser
els col·legis Font Freda, Sagrat
Cor i La Salle.

 >> Els escacs, una activitat de la jornada de La Salle, el 29 i 30 d’abril

LA SALLE

MIGUEL SUÁREZ
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actualitatdels clubs

Hermes González, estrella de la bici
El jove montcadenc Hermes González s’ha convertit en
una promesa del ciclocross. Amb 16 anys (cadet), el
montcadenc ha aconseguit una gran quantitat de títols,
entre ells, una Copa del Món de Ciclocross, a un torneig
celebrat a Igorre (País Basc). González és corredor del
club Bicisprint, de Sabadell, i fa poc més d’un any que
competeix en les modalitats de carretera i muntanya. El
mateix jove es mostra “sorprès per com m’han vingut
els triomfs, no els esperava tan ràpid i menys una
Copa del Món”. González també és Campió de
Catalunya i quart d’Espanya. SD

CICLOCROSS> Campió local

FUTBOL SALA> Final de competició

Cadet A al Campionat de Catalunya
Els equips del Grundig Mobile que juguen a Primera
Divisió i el juvenil de l’EF Montcada van finalitzar la
lliga regular el 30 d’abril. Tots han quedat classificats a
la part mitja de la taula, a excepció del cadet A del
Grundig, que, quedant segon del seu grup, ha acon-
seguit entrar al Campionat de Catalunya, que es
disputarà el 13 i 14 de maig. Els montcadencs s’enfron-
taran al Barça en el primer partit, els altres dos partici-
pants són el Marfil Santa Coloma i l’Escola Pia de
Sabadell. Tant el cadet A com la resta d’equips del
Grundig i del Montcada jugaran properament la Copa
Federació. Pel que fa als equips de Segona Divisió (aleví
i cadet B del Grundig i infantil de l’EF Montcada), la
temporada acabarà el 21 de maig. SD

 >> Darrer partit del cadet A, davant el Vilassar de Mar

SILVIA DÍAZ

FUTBOL SALA> La Ribera

Primer torneig cívic
La comissió d’oci i cultura de la Taula Cívica de La Ri-
bera organitzarà el 17 i 18 de juny el I Torneig Cívic de
Futbol Sala a la pista del barri, com a complement a la
tasca d’integració social que promou l’entitat. Els equips
interessats s’han d’inscriure al llarg del mes de maig, de
forma gratuïta, al local de l’Associació de Veïns de La
Ribera (c/ Conca, 8), tots els dilluns, dimarts i dimecres
a la tarda. Els conjunts han de ser de 8 jugadors com a
mínim, de qualsevol categoria d’edat, i han de mostrar
esportivitat i civisme durant el campionat. Hi haurà
premis al primer i segon classificat, al més cívic, al millor
jugador, al millor porter i al pitxitxi del torneig. Per a
més informació, els interessats poden adreçar-se a
l’Associació de Veïns o trucar al telèfon 636 466 801. SD

Acaben les lligues més competitives
La competició de Primera Divisió de futbol finalitza el
14 de maig. Els equips locals situats en aquesta categoria
són els A aleví, infantil, cadet i juvenil de l’EF Montca-
da. Els dos millors classificats són l’aleví i el juvenil,
cinquens, mentre que l’infantil és setè. Cap d’aquestes
tres categories perilla, però, en canvi, l’equip que baixarà
amb tota probabilitat és el cadet, que és cuer del grup 5.
A la Segona Divisió, el juvenil B de l’escola i el juvenil de
la UD Santa Maria disputaran el segon derbi de la tem-
porada el 6 de maig (15.30h), al camp de la Font Freda.
En bàsquet Preferent, el cadet masculí, el júnior masculí
i el sots-21 del CB Montcada es juguen fins al 14 de
maig el pas a la Final de Catalunya a 4 de cada categoria.
Qui té menys opcions darribar a la final catalana és el CB
La Salle Montcada júnior femení, que aquest any està a
la part baixa de la classificació. En bàsquet Territorial,
que també acaba el 14 de maig, el sots-21 del CEB
Can Sant Joan continua líder del nivell A-1 i possiblement
jugarà la final a 4. El júnior i sots-21 de l’Elvira Cuyàs
continuen a la mitja taula del nivell B. SD

FUTBOL I BÀSQUET> Final de competició

 >> Hermes González viu al Bosc d’en Vilaró

LLUÍS MALDONADO

Alta participació en el 3x3 de Festa Major
140 jugadors van participar al 3x3 de bàsquet que va
organitzar el CB Elvira Cuyàs l’1 de maig, amb motiu de
la Festa Major de Mas Rampinyo. D’altra banda, el club
organitza el 6 de maig una nova Trobada d’Escoles de
Bàsquet al CEIP Elvira Cuyàs (11.30h), a la qual estan
convidats el CB Bim i l’ADE Fuster. A la Festa Major de
Mas Rampinyo també hi va haver una exhibició de
gimnàstica rítmica a càrrec de La Unió i partides ràpides
d’escacs, a càrrec de la UE Montcada. SD

BÀSQUET> Mas Rampinyo

 >> El 3x3 de bàsquet es va celebrar a l’avinguda Catalunya

SILVIA DÍAZ

KARATE> Shi Khan

Stage a Girona amb 50 karateques
El club montcadenc Shi Khan i l’AS Putxet de Barcelo-
na van organitzar del 28 d’abril a l’1 de maig una con-
centració de perfeccionament a Vilobi d’Onyar (Girona),
a la qual van assistir uns cinquanta karateques locals.
D’altra banda, els dos infantils del Shi Khan Kevin André
i Kevin Guerra van participar el 22 i 23 d’abril al
Campionat d’Espanya a Alcobendas (Madrid) i van
quedar eliminats en la primera ronda. SD

Participació al Gran Premi Gaudí
Set atletes de base de la Joventut Atlètica Montcada van
participar el 23 d’abril a la XXII Milla Sagrada Família-Gran
Premi Gaudí (Barcelona). Les infantils Aida Ariza i Sara
Zamarreño van ser terceres i cinquenes. La resta de corredors
van ser: Paula Teruel, Aitor Martín, Oualid Nassiri, Lluís
Naval i Toni Alcázar. SD

ATLETISME> JAM

les classificacions

FUTBOL SALA

GRUNDIG MOBILE

Benjamí. Lliga BCN Grup 2. Final
Equip Partits Pt.
1 Les Corts 20 58
2 Grundig 20 51
3 CF Sagarra 20 44
4 FS Manresa 20 40

Aleví. Lliga BCN. Grup 2. Jorna-
des 25 i 26
Palau-Grundig 2-10
Grundig-Restaura 6-2
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 24 65
2 AVV Pomar 24 64
3 Grundig 24 57
4 EF Raval 24 55

Intantil. Primera Divisió. Grup 1.
Jornades 25 i 26
A. Manresa-Grundig 4-2
Grundig-Iris Sol 7-3
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 23 69
2 Les Corts Ubae 24 58
3 FS Garcia 24 54
10 Grundig 24 15

Cadet A. Primera Divisió. Grup 1.
Jornades 25 i 26
Les Corts Ubae-Grundig 1-1
Grundig-Vilassar de Mar 6-2
Equip Partits Pt.
1 FS Garcia 25 66
2 Grundig 24 57
3 Les Corts Ubae 25 52
4 FS Canet 22 44

Cadet B. Segona Divisió. Grup 2.
Jornades 25 i 26
Grundig-Epic Casino 1-4
Baganès-Grundig 1-6
Equip Partits Pt.
1 Epic Casino 22 61
2 CN Sabadell 23 57
3 Grundig 22 49
4 Vall de Tenes 22 46

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Jornades 25 i 26
Canet-Grundig 3-17
Grundig-Rapid 5-0
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 26 64
2 FS Martorell 26 62
3 Les Corts Ubae 26 55
10 Grundig 24 30

EF MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 3.
Jornades 25 i 26
EF Montcada-Caldes 3-8
EF Montcada-Sagarra 1-15
Equip Partits Pt.
1 FS Montsant 25 73
2 Salesians 25 70
3 Maristes Sants 25 58
13 EF Montcada 26 17

Juvenil. Segona Divisió B. Grup
2. Jornades 25 i 26
EF Montcada-Rubí  4-5
Granollers-EF Montcada  4-2
Equip Partits Pt
1 Vall de Tenes 23 57
2 Santa Perpètua 23 53
3 EP Granollers 23 48
7 EF Montcada 23 33

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini mas. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 2. Jornades 13 i 14
Cardedeu- CB Montcada 50-62
CB Montcada d.
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 12 24
2 CB Sant Josep 12 23
3 La Garriga 12 21
4 CB Torelló 12 19

Mini mas. A. PB Segona Fase.
Nivell A1. G 2. Jornades 13 i 14
Mataró- CB Montcada 85-34
CB Mont.-Jov. Badalona 46-58
Equip Partits Pt.
1 UE Mataró 14 28
2 EBCB Cornellà 13 23
3 JAC Sants 13 23
9 CB Montcada 14 17

Mini mas. B. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 5. Jornades 13 i 14
Mataró- CB Montcada 65-14
CB Mont.-Jov. Badalona 18-69
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 12 24
2 UE Mataró 12 22
3 CB Llavaneres 12 21
9 CB Montcada 13 13

Preinfantil mas. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 1. Jorn. 13 i 14
Roda-CB Montcada 23-65

CB Montcada-St. Quirze 63-79
Equip Partits Pt.
1 AEB Mataró 12 23
2 CB Montcada 11 21
3 Sant Gervasi 11 17
4 Vilassar Mar 10 16

Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell A2. G 3. Jornades 13 i 14
CB Montcada-Sant Jordi 43-45
CB Montcada d.
Equip Partits Pt.
1 CB Solsona 12 21
2 Sferic Terrassa 13 20
3 CB La Mercè 11 19
6 CB Montcada 12 17

Infantil fem. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 3. Jornades 13 i 14
St Andreu-CB Montcada 48-49
CB Mont.-Salle Comtal 68-32
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 14 26
2 Sant Andreu 14 22
3 La Salle Comtal 14 22
4 Sant Climent 14 22

Cadet masculí A. CC no sènior.
Pref. G12. 2a Fase. Jorn.15 i 16
CB Mont.-S. Terrassa
81-80
Minguella-CB Montcada 63-81
Equip Partits Pt.
1 Mataró Bàsquet 16 32
2 CB Montcada 16 28
3 Sant Gervasi 16 26
4 Santa Coloma 16 26

Cadet masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 29 i 30
CB Mont.-JAC Sants 68-83
CB Mont.-Hospitalet 67-85
Equip Partits Pt.
1 W. Barcelona 28 54
2 Jov. Badalona 27 52
3 S. Cornellà 27 50
16 CB Montcada 28 32

Júnior mas. A. CC no sènior.
Pref. G 12. F. Prèvia. Jornades 15
i 16
R. Andorra-CB Montcada 67-65
CB Montcada-Torreforta 79-63
Equip Partits Pt.
1 River Andorra 16 27
2 CB Montcada 16 27
3 Finques Olesa 15 26
4 AD Torreforta 16 25

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 29 i 30
CB Montcada-Granollers 77-86

CB Montcada-S. Família 36-77
Equip Partits Pt.
1 Sant Gabriel 27 53
2 Jov. Badalona 27 52
3 S. Cornellà 28 51
17CB Montcada 28 34

Sots 21 Masculí. CC no sènior.
Grup 2. Jornades 27 i 28
CB Montcada-L.Horta 88-39
CP Roser-CB Montcada 91-83
Equip Partits Pt.
1 CP Roser 28 51
2 FD Cassanenc 28 50
3 CB Montcada 28 49
4 Sant Andreu 28 48

CB ELVIRA CUYAS

Mini masculí. PB Segona Fase.
Nivell C1. Grup 1. Jorn. 13 i 14
Elvira Cuyas d.
Corazonistas-E. Cuyas 65-74
Equip Partits Pt.
1 M. Les Corts 12 22
2 Betsaida 12 22
3 Vilassar de Dalt 11 19
5 Elvira Cuyàs 10 17

Cadet Femení. PB Segona Fase.
Nivell B. G 2. Jorn.13 i 14
Elvira Cuyas-Sagrat Cor 49-50
B. Llor-E. Cuyas 60-38
Equip Partits Pt.
1 Vilassar de Mar 14 25
2 CB Ripollet 13 24
3 La Salle 13 22
4 Baricentro 13 21
9. Elvira Cuyàs 13 16

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jornades 27 i 28
Elvira Cuyas-St. J. Mata 68-49
E. Cuyas-Sant Andreu 58-55
Equip Partits Pt.
1 AE Casp 25 49
2 CB Sant Adrià 26 46
3 S. P. Terrassa 26 46
9 Elvira Cuyas 26 37

Sots 21 Masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jorn. 26 i 27
Elvira Cuyas-R. Carmeli 58-65
AE Teià-Elvira Cuyas 96-33
Equip Partits Pt.
1 Manyanet Corts 22 42
2 Les Franqueses 23 43
3 AE Teià 23 42
12 Elvira Cuyas 23 27

CEB CANT SANT JOAN

Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell C1. G 5. Jornades 13 i 14
Can Sant Joan-Llinars 57-63
CEB S. Jordi-Can St Joan a.
Equip Partits Pt.
1 CB Llinars 11 20
2 CB Vic 12 19
3 AE Teià 12 19
8 Can Sant Joan 12 15

Cadet mas. PB Segona Fase.
Nivell B1. G 2. Jornades 13 i 14
C St Joan-S. Perpètua 41-55
Sentmenat-Can St Joan 53-46
Equip Partits Pt.
1 BC Canovelles 14 27
2 CB Granollers 14 26
3 Santa Perpètua 14 23
8 Can Sant Joan 14 17

Sots 21 mas. Territorial BCN.
Nivell A1. G 1. Jorn. 27 i 28
Can St Joan-IPSI 78-36
Badalonès-Can St Joan 45-50
Equip Partits Pt.
1 CEB C St Joan 26 49
2 ABB Dosa 26 48
3 CB Guinardó 26 48
4 Pineda de Mar 27 47

LA SALLE MONTCADA

Cadet femení. PB Segona Fase.
Nivell B2. Grup 2. Jorn. 13 i 14
La Salle-Vilanova 73-52
CB Ripollet-La Salle 60-45
(veure classificació al CB  Elvira Cuyàs)

Cadet masculí. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 4. Jorn. 13 i 14
Assumpció-La Salle 61-47
Sant Fost-La Salle 43-93
Equip Partits Pt.
1 Montmeló 13 26
2 Arenys de Munt 12 22
3 La Salle 13 21
4 L’Ametlla 12 20

Junior fem. CC no sènior. Preferent.
2a Fase. G 11. Jorn. 15 i 16
La Salle-Sedis 57-36
GEIEG-La Salle 61-62
Equip Partits Pt.
1 Unipreus Lleida 16 30
2 Hispano Bàsket 15 27
3 GEIEG 16 26
7 La Salle 16 23

FUTBOL

EF MONTCADA

Prebenjamí A. G5. Jorn. 25 i 26
Caldes-EF Montcada 1-11
EF Montcada a.
Equip Partits Pt
1 Lliçà d’Amunt 23 67
2 EC Granollers 23 54
3 EF Montcada 22 51
4 UE Rubí 22 48

Benjamí B. Segona Divisió Grup
13. Jornades 25 i 26
Polinyà-EF Montcada d.
EF Montcada-Montornès 5-1
Equip Partits Pt.
1 Palau solità 24 63
2 CE Sabadell 23 58
3 Martorelles 23 57
11 EF Montcada 23 23

Aleví A. Primera Divisió Grup 1.
Jornades 27 i 28
EF Montcada-Trajana
0-2
Júpiter-EF Montcada 0-1
Equip Partits Pt.
1 PB Collblanc 27 65
2 Fundació Europa27 63
3 Trajana 27 62
5 EF Montcada 27 56

Aleví B. Segona Divisió Grup 32.
Jornades 25 i 26
Granollers-EF Montcada 2-2
EF Montcada-Polinyà 20-0
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 25 70
2 EF Montcada 25 62
3 UD Lourdes 25 61
4 CF Parets 25 56

Infantil A. Primera Divisió Grup
10. Jornades 27 i 28
EF Montcada-Montornès 0-2
Parets-EF Montcada 5-3
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 26 63
2 F. Sánchez Llibre 27 61
3 Montornès 27 53
8 EF Montcada 27 40

Infantil B. Segona Divisió Grup
12. Jornades 25 i 26
Xaloc-EF Montcada 4-4
EF Montcada-S. Martí 0-2
Equip Partits Pt.
1 L’Hospitalet 20 51
2 Barceloneta 20 50

3 Alzamora 19 47
7 EF Montcada 20 25

Cadet A. Primera Divisió. Grup 5.
Jornades 27 i 28
EF Montcada-Can Jofresa 5-3
Catalònia-EF Montcada s.
Equip Partits Pt.
1 EF Sabadell 26 70
2 CE Sabadell 27 66
3 Sant Cugat 27 59
16 EF Montcada 27 11

Cadet B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 25 i 26
Cerdanyola-EF Montcada 10-2
EF Montcada-Adefub 0-2
Equip Partits Pt.
1 Andalucía 23 62
2 EF Cerdanyola 23 60
3 La Románica 23 49
8 EF Montcada 23 25

Juvenil A. Primera Divisió. Grup
3. Jornades 27 i 28
Parets-EF Montcada 4-2
EF Montcada-Vic 1-5
Equip Partits Pt.
1 CP Sarrià 27 61
2 CF Cardedeu 26 55
3 UE Vic 27 47
5 EF Montcada 27 45

Juvenil B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 25 i 26
EF Montcada-La Llagosta d.
Montornès N.-EF Montcada 4-2
Equip Partits Pt.
1 Sant Celoni 21 54
2 Lliçà d’Amunt 22 54
3 Montornès 23 57
7 EF Montcada 21 28
12 UD Santa Maria 20 14

UD SANTA MARIA

Juvenil. Segona Divisió. Grup 29.
Jornades 23 i 24
La Torreta-Santa Maria s.
Santa Maria-Palau 1-3
(Vegeu classific. EF Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Infantil Femení. Lliga CEVO.
Grup 2. 3a Fase.
La Salle-Palautordera a.

Molins de Rei-La Salle 24-14
La Salle-Cardedeu 7-28

Infantil Masculí A. Copa
Catalunya. Grup C. Jorn. 1 i 2
La Salle-Sant Quirze 41-21
Palautordera-La Salle 26-28
Equip Partits Pt.
1 Safa Horta 2 4
2 La Salle 2 4
3 Palautordera 1 0
4 Parets 1 0

Infantil Masculí B. Copa
Catalunya. Grup E. Jorn. 1 i 2
BM Granollers-La Salle 59-6
La Salle-A. Terrassa 10-53
Equip Partits Pt.
1 BM Granollers 2 4
2 AFEMS Terrassa 2 4
3 Joventut Mataró 2 2
6 La Salle 2 0

Juvenil A. Primera Catalana.
Segona Fase. Grup B. Jorn.4 i 5
Safa Horta-La Salle 26-25
La Salle-S. Bonanova 36-38
Equip Partits Pt.
1 Salle Bonanova 5 10
2 Safa Horta 5 6
3 La Salle 5 2
4 UE Sarrià 5 2

Juvenil B. Segona Catalana. Fase
Final Grup C. Jornades 4 i 5
La Salle-Franqueses 31-30
La Salle-Esplugues 23-21
Equip Partits Pt.
1 La Salle 5 7
2 Parets 5 6
3 Esplugues 5 5
4 Canovelles 4 4

SILVIA DÍAZ
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Una nova visió de la vida. Arribo i ell ja m’espera. No sap
que l’hora que dura la sessió de reflexologia als peus serà el temps
també de l’entrevista. Al final dels 60 minuts acabo amb la
satisfacció d’haver descobert una història suggerent, però també,
amb l’alliberament i la relaxació d’un massatge als peus. I és que
Pascual Bea , de 44 anys, en fa 10 que l’estrés el va obligar a
abandonar el càrrec de directiu en una empresa d’informàtica. Els
nervis el van portar a ingressar d’urgències a la Vall d’Hebron per
descartar una esclerosi múltiple. Va passar 12 mesos pidolant una
solució. Una dècada després assegura sentir-se en la millor època
de la seva vida. Ha descobert en les teràpies naturals la fórmula
de l’equilibri. Reflexologia, quiromassatge, auricoloteràpia,
naturopatia i herboristeria són algunes de les disciplines que posa
a l’abast de la gent per ajudar-la. De la màxima de l’èxit personal
ha passat a l’èxit col·lectiu.

“Els peus són la millor obra
d’arquitectura del món”

Busquem una

solució només

quan descarrilem.

Vivim en una

espiral sense fi

La gent ha de ser

escèptica a les

teràpies naturals.

Així es quan es

nota realment

la millora

�

Reflexòleg, naturópata i herbolari

LLUÍS MALDONADO

� Com estàs ara?

Visc la millor època de la meva
vida, només lamento no haver
arribat abans a la forma de viure
i de pensar que tinc ara.
� I què ha canviat?

Tinc la tranquil·litat. Abans vivia
en un món d’estrés.
� Un canvi radical. Què és

el que marca el seu destí?

A la informàtica ho havia
aconseguit tot. Però l’estrés em
va portar a patir una malaltia i a
pidolar per buscar una solució.
De tenir-ho tot, vaig
passar a no poder
treballar i a estar un
any visitant metges,
sanadors i provant
tota classe de teràpies
alternatives.
� Anava a la de-

sesperada.

No tenia una altra
sortida i resulta que
la solució la vaig tro-
bar molt a prop de
casa, al carrer Co-
lon, amb el profes-
sor en reflexologia
Lluís Bataller, on
vaig notar una millo-
ra dels símptomes.
D’ell he après el que
sé i li estic molt
agraït.
� Què has desco-

bert en aquest nou

món?

La satisfacció personal, el
benestar, i poder-ho veure en les
persones que ajudes.

� La reflexologia no cura,

però ajuda.

Facilita el procés d’autocuració
que tenim tots, i el desperta a tra-
vés dels peus, les mans i el cos.
�I què desperta?

La relaxació i la circulació del
cos. Avui dia el 80% de les
malalties són a causa de l’estrés.
�I això que no mimem gaire

els peus...

Són el que pitjor tractem, i són
una de les millors obres d’arqui-
tectura del món. Si no fos per ells,

no faríem res. La
prova està en què
quan se’ns fica una
pedreta a la sabata
ens paralitzem.
�Què hi tenim que

desconeixem?

Tenim representats
tots els òrgans del
cos i podem trobar
concentracions de
toxines, àcid úric,
sensacions de dolor,
que ens poden fer
caminar malament i
forçar la columna o
el maluc.
�La gent és in-

crèdula.

Jo també ho era. A
mi m’agrada que la
gent sigui reàcia, i a
partir d’aquí ho pro-
vi i noti els avantat-

ges que té la reflexologia.
�On és la felicitat que tot-

hom busca i ningú troba?

En el temps. Hem de dedicar

més temps a nosaltres. Això ha
de ser sagrat. Només així podem
prendre consciència i buscar
alternatives.
�Hi ha un transvasament

creixent de la medicina tra-

dicional a l’alternativa.

La gent s’adona que els pro-
ductes químics són cada cop
més comercials i agressius, quan
sovint pots solucionar el pro-
blema amb herbes, però cal
consultar un especialista abans
de prendre res.
�La manca de temps és el

mal endèmic que patim tots?

Ningú no se’n salva. Mares, pa-
res, fills, joves i, fins i tot, la  gent
gran, que és la que hauria de viure
més tranquil·la. Tots vivim en un
món programat d’activitats, sense
ni un forat a l’agenda i ens estem
ficant en una espiral sense fi.
�Cap a on ens dirigim?

No té fi. A veure qui s’atreveix a
baixar del tren i posar-se a
contracorrent del que fixa la
societat. El problema és que el
tren va massa ràpid, i només
baixes quan tens uns ensurt, el teu
tren s’estampa i descarriles. Aquí
comença l’odisea per trobar quin
ha de ser el bon camí. No po-
dem oblidar que el nostre ob-
jectiu ha de ser viure, gaudir,
compartir, aprofitar la vida,
però no a costa dels altres. El
temps passa i no el recuperem
mai més.
�Quin és el seu consell per

a la gent que busca una

solució?

Pascual BeaPascual Bea

Que no tanqui cap porta a les
teràpies alternatives. Hi ha molt
fantasma aprofitat i reconec que
a mi em van enganyar molt;
però també hi ha gent molt

bona, no tots som dolents. En
aquest tema s’ha de ser escèptic,
no anar ni amb idees preconce-
budes ni suggestionat perquè així
és quan veus els resultats.


